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 המרדקה

 אשונ .רפס-יתבל םיבשחמ תסנכה לש םייתרבחה םיטביהב ןד הז ח"וד ססובמ וילע רקחמה

 וסחייתה רשא ,םלועבו ץראב םוחתב ושענש םירקחמה תיברמב קימעמ לופיטל הכ דע הכז אל הז

 יכרד ,םירימלתה יגשיה לע בשחמה תעפשה תמגוד - ךוניחה תכרעמ בושחמ לש םירחא םיטקפסאל

 .ירפס-תיבה להנימה חותיפו ,בשחמל םדא ןיב תרושקתה

 ןימזהש ,תוברתהו ךוניחה דרשמ לש ישארה ןערמה ,ישאב ףסוי 'פורפל תודוהל וננוצרב

 המיע ,ביבא-לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה-תיבמ הביטח הרינ ר"דל ;ועוציבב ךמתו רקחמה תא

 הדיחיה ישנאל ;ךוניחה םוחתל םיבשחמ תסנכהב םינוש םיטביה תריקחב הלועפ םיפתשמ ונא

 עויסה לע ביבא-לת תטיסרבינואב יתרבח רקחמל ןוכמהו הליהקהו ךוניחה לש היגולויצוסל

 תיעוצקמה הרזעה לע רייאפ ירש 'בגל ;בידאהו דהואה סחיה לעו ינכטהו יביטרטסינימדאה

 ישנאל ,םידימלתה ירוהל ,םידימלתל ,םירומל ,םילהנמל - ןבומכו ;בשחמב םינותנה חותינב

 םורתלו םנמזמ שידקהל ותואנ רשא ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה תוכירדמלו ךוניחה דרשמ

 רשא ,הנר ארויג רמו יול לאינד רמ ,הדשה-ירבועל םיבח ונא תדחוימ הדות .םהיתובשחממ

 .ושוביגו רקחמה בוציעל תובר ומרת םייריפמאה םינותנה ףוסיאל ףסונב
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 להנמה ידיב יכ תורובסה הארוהב בשחמב תורזענה תורומה רועיש
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 ריצקת

 .ךוניחה תכרעמל םיבשחמ תסנכה לש םייתרבחה םיטביהה תא קודבל הניה רקחמה תרטמ

 גוסמ בשחמ תכרעמב םיעייתסמה ביבא-לת זוחמב םייתכלממ-םיידוסי רפס-יתב 14-ב ךרענ רקחמה

 רקחמב וללכנש ס"היתב .ץראב ידוסיה ךוניחב רתויב הצופנה בשחמה תכרעמ הניהש ,"ם"אות"

 םינותנה ףוסיא .ם"אותב םירזענה א"ת זוחמב םיידוסיה ס"היתב ללכמ 25% ועוציב תעב וויה

 ורבעוהש - םינולאש (1 :רקחמ תוטיש רפסמ לש בוליש ללכו 1986-1989 םינשה ןיב ךרענ

 תונויאר (2 ;םירוהו ,בשחמב םירזענ םניאש םירומ ,בשחמב םירזענה םירומ - םירקחנ 362-ל

 םניאש םירומ ,הארוהב בשחמב םירזענה םירומ ,בושחמ יזכר ,םילהנמ 120 םע וכרענש -

 ;תיכוניח היגולונכטל זכרמה תוכירדמו ךוניחה דרשמ ישנא ,םירוה ,הארוהב בשחמב םירזענ

 תעב םידימלת 500-כו תורומ 20 ופצינ םתרגסמב) בשחמה רדחב םירועיש 77-ב - תויפצת (3-ו

 - רקחמה אשונ לע דמלל ידכ םהב היהש םידחוימ םיעוריאבו תוליגר תותכב ,(בשחמה םתדובע

 .םירוה תופיסאו םירומ תובישי תמגוד

 םייתרבח םיכילהת םיללוחתמ ס"היבל בשחמה תסנכה תובקעב יכ םידמלמ רקחמה יאצממ

 םידיקפתה ילעב לש יתרבחה םמלוע הנתשמש רמאל ןתינ תיללכ .שארמ וזחנ אלש םייתועמשמ

 תויתרבח-ורקאמ תועפשהל םיזמר םימייקו ,ס"היב לש םייתרבחה ויתולובג םיבחרתמו ס"היבב

 .יתרבחה דובירה םוחתב תועמשמ תולעב

 תשגדומו םידימלתה ןיב תויתורחתהו תויגשיהה תוקזחתמ ,ירפס-תיב םינפה רושימב

 םיטביה םיבחרתמ רשאכ הרומה דיקפת תרדגה הנתשמ ,הדימלה לש היצזילאודיבידניאה

 תוהמ הנתשמו ,םייטרקורויב םינייפאמ םג םישגדומ העשב הבו דיקפתה לש םיילנויספורפ

 ןיב םיתומיעל םייוכיסה םירבוג בשחמה רדחבשכ - דיקפתל ויפתוש םע הרומה לש היצקארטניאה

 תוירחאה תשוחת תדרוי םירומהמ קלח לצאו תעמשמו רדס לש תויעב עקר לע םידימלתל הרומה

 רשאכ - ס"היב לש הארוהה לגס ברקב םיסחיב םייוניש ופצינ .םיידומילה םיכילהתל תישיאה

 האוושהל םישמשמה בשחמ תוח"ור תועצמאב תוכמס ילעבו םיתימעל רתוי תפשחנ תותכב הישעה

 ,הלהנהו םיתימע רצמ םירומה לע םילטומה בקעמהו חוקיפה קודיהלו םמצע ןיבל םירומה ןיב



| 
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 ךותב תיסחי הובג סוטטסמ הנהנש - בושחמה זכר - שדח דיקפת ףסוותמ םידיקפתה ךרעמלו

 תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב רתוי םיטלובכ ולגתה וללה םייתרבחה םיכילהתהמ קלח .ס"היב

 .ססובמ ימונוקאויצוס עקרמ םידימלת םירקבמ םהב ס"יתבל האוושהב ,סוטטס-תוכומנ

 םרוג לש ותופרטצה תובקעב תילמרופה תכרעמה תולובג םיבחרתמ ,ירפס-תיב ץוחה רושימב

 הכוז רשא ,בשחמה תינכת תא ץיפמה ףוגה וניהש ,(ח"טמ) תיכוניח היגולונכטל זכרמה - שדח

 שומישל הרושקה תיכוניחה היצאוטיסה יביכרמ לכ לע טעמכ עיפשמו הבר תיעוצקמ הרקויל

 תימוקמה תושרה לש התונינעתהו הז םרוג לש ותוברועמ .דציכו יתמ ,המ דמלמ ימ - בשחמב

 ךוניחה דרשמ לש תיסחי הטעמה תוברועמה עקר לע תוטלוב ס"היבב בשחמה םוחתב השענה לכב

 ןתמו-אשמל השדח הריז חתופ בשחמה תוח"ודב שומישה .בשחמב תימוימויה הדובעל רושקה לכב

 םיתרשמה ס"יתבבשכ ,תוח"ודל םירוהה תשיגל עגונש המב םידימלתה ירוה ןיבל ס"היב לגס ןיב

 ס"יתבל האוושהב תוח"ודל רתוי הבר השיגל םירוהה םיכוז חופיט תונועט תויסולכוא

 בשחמב רתוי בר שומיש לגסה השוע ס"יתב םתואבו ,תוססובמ תונוכשמ םיאב םהידימלתש

 ,ישיא בשחמל השיגל עגונה לכב .םירוהה םע םיעגמה תעב םיירפס-תיב םיבאשמבכ תוח"ודבו

 תוססובמה תובכשה תונהנ ,בשחמה לש ויתולבגמו ויתונורתי תרכהלו ס"היבב בשחמה לוצינל

 .היסולכואב תושלחה תוצובקה ינפ-לע ןורתימ

 לעופ בשחמהש רחאל םג הנתשנ אלו ,רתויב יבויח אוה וישמתשמ יניעב בשחמה יומיד

 יוטיבכ ונדי לע שרופמ הז יומיר .(עצוממב יצחו םינש שלש) תיסחי בר ןמז ךשמב ס"היבב

 תובכשה ברקב דחוימב תטלוב וז העפות .םוכחתו המדיק םילמסמה םיכרע יפלכ יבויחה סחיל

 .םירחא םימוחתב יתוברת ןוה לע תולעבל עגונה לכב תותיחנ תדמעב תויוצמה תוכומנהי

 ךוניחה תכרעמל בשחמה תסנכה תובקעב :תוירקיע תונקסמ רפסמל ליבומ םיאצממה חותינ ו

 ןוויגו תודיחא תכרעמל רידחמה שדח ביכרמ לש ותופרטצהמ האצותכ ,ס"היב לש ותומד הנתשמ

 םייתרבחה םיכילהתה ףא לע בשחמה לש יבויחה יומירה לש ותודרשיה ;תחא הנועבו תעב

 בשחמל תוסחיימה תויתוברת תוסיפת לש ןמויק לע העיבצמ ויטעב םישחרתמה םייתועמשמה

 תוברה תויפיצה ;חטשב בשחמה תמורת תא חרכהב תומאות ןניאש ,תוסיפת - תיתימ טעמכ תובישח

 לע רתי ;תומזגומכ תורבתסמ םייתרבח םירעפ ,רוגסל ףאו ,םצמצל וחוכבש ילככ בשחמב ולתינש /



 בשחמה לולע ,םייקה ידובירה הנבמהמ האצותכ יכ תוזמרמ הז רקחמ יאצמממ תולועה תומגמ ,ןכ

 .הלא םירעפ לש םתבחרה ףאו םרומישל ילכ שמשל - וב םלוה יתלב שומישב -

 עובנל םייושעה םייתרבחה םיטביהל בל תמושתו תוסחיתה רתיל םיארוק רקחמה יאצממ

 םויכ השענש לבגומה שומישה תורמל יכ רקחמה דמלמ יללכ ןפואב .רפסה-יתבל םיבשחמ תסנכהמ

 ,תופיקמו תויתועמשמ תויתרבח תועפשה בשחמל תועדונ ,לארשיב םיידוסי ס"יתב תרגסמב בשחמב

 תועש רפסמ תבחרה םעש תופצל ןתינ ןאכמ .רפסה-תיב לש תיתרבחה ותומד לולכמ יוניש ירכ דע

 ןמ ךכיפלו ,רתוי דוע ולא תועפשה הנמצעתת ,ותועצמאב םילגרותמה תועוצקמהו בשחמב שומישה

 תידוסי הרוצב ןנוכתהל נ"מע הארוהה בושחמ לש םייתרבחה םיטביהה רקח תא קימעהל יוארה

 .דיתעב תויופצה תויוחתפתהה תארקל רתוי



 אובמ :ןושאר קרפ

 .ךוניחה תכרעמל םיבשחמ תסנכה לש םייתרבחה םיטביהה תא ןוחבל הניה רקחמה תרטמ

 .ביבא-לתב םייתכלממ םיידוסי רפס-יתבב דקמתהו 1986-1989 םינשה ןיב ךרענ רקחמה

 יטרואית עקר .א

 .(1984ג:22 ,2פ6אמ5) ךוניחה הדשב רתויב הבר בל-תמושתל םויכ הכוז םיבשחמה םותת

 םורתל לגוסמ היהיש רישכמכ בשחמב ולתינש תוברה תויפיצה עקר לע החתפתה וז תונינעתה

 וחותיפ םע רבכ שבגתהל ולחה תויפיצה .םיבושח םייכוניח םידעי לש םמודיקל יתועמשמ חרואב

 ויה םינושארה םיבשחמה םלוא ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל טעמ ןושארה ינורטקלאה בשחמה לש

 םימייק ויה םישימחה תונש עצמא דע .רתויב רקי - םריחמו ,ךבוסמ - םלועפת ,םילודג

 תודסומל םהילע תולעבה תא ליבגה ןיידע הובגה םריחמ םלוא ,םיבשחמ ףלאכ קר ב"הראב

 תונש תישארב השחרתה תיתועמשמה ךרדה תצירפ .(1984:16,19-20 ,סתפסתתמעמ) דבלב םילודג

 1982 תנשב .תיסחי לוזו הלעפהל לק ,ןטק ,ךדיינ בשחמ - בשחמ-ורקימה תאצמה םע ,םיעבשה

 ורדחש ,(1984:95 ,סאימחנו ןח) םיבשחמ-ורקימ ןוילימ 2.8 הדבל ב"הראב ורכמנ רבכ

 עצמא ןיב .ךוניחה םוחתל םגו - תרושקת ,להנימ ,םיתוריש ,רחסמ ,הישעת - םינוש םימוחתל

 -ורקימ תוחפל היה םהב הקירמאב םיידוסיה ס"היתב רועיש הדח הרוצב הלע 1983 ויתסל 1

 םינומשה תונש עצמאבו ,ץראה לע החספ אל וז תוחתפתה .60%-מ הלעמלל 10%-מ - רחא בשחמ

 ,לארשיב םיידוסיה ס"היתבמ שילשבו םיינוכיתה ס"היתב לכב טעמכ בשחמב שומישה רבכ חוור

 :םג האר ;1986:3 ,םגטד8 ₪2 גע.) םיבשחמ תשיכרל לעופ םיידוסיה ס"היתבמ ףסונ שילששכ

 .(1986:83 ,ןמרגנל

 סתסצפטפ .הדימלהו הארוהה םוחתב בשחמב שומישל םיכרד רפסמ וחתפתה ןמזה תצורמב

 המודב רזע-ילכ שמשמ בשחמה (א :תוירקיע םיכרד שלשב םיניחבמ (1986:122-157) ₪1 גם.

 ךילהתב ומיע "חחושמ" רליהו ידומילה ךילהתל ףתוש הווהמ בשחמה (ב ;ריגו חולל

 ס"היבב ,תאז םע .והרומ אוה דליהש "דרימלת" ןיעמ שמשמ בשחמה (ג ;ירטס-ור יביטקינומוק

 םיטנמלא תבלשמה הרוצב ,ןומיאו לוגרתל ילכ רקלצב בשחמה םויכ שמשמ םלועבו ץראב ידוסיה

 ובוחב ןמוטה ,ישילשה םגדה פ"ע בשחמב שומישה .ליעל וראותש תונושארה שומישה יכרד יתשמ

 תססובמ תועדונה ויתואסרגמ תחא רשאו ,ולש ותדימלב דימלתה תוברועמל לאיצנטופה ברימ תא



 וניא ןיידע ,הבישחה חותיפו לולכשל יעצמא בשחמב האורה (1980) פתפתתל לש ותשיג לע

 .ץופנ

 .םירקחמו םינויד תובינמה ,תובר תולאש תררועמ םינושה םייחה ימוחתל בשחמה תרידח

 ,(1986:א1) תתעצפספ ₪2 תם. .הנוכמו םדא ןיב רשקה - הניה ונחבנש תוירקיעה תויגוסה תחא

 איבל עבוק ךכל המודבו ,תישונאה היציאוטניאל תיסחי ותלכיב תוחנ בשחמה יכ םינעוט ,לשמל

 היצקארטניא לכ רדעיה איה הינווג לכל היגולונכטב תירקיעה תיכוניחה הלבגמה" :(1974:36)

 סתפסתתעע י"ע תרקסנה ,תפסונ היגוס ."הרומל םידלי ןיבו םירליל םידלי ןיב תישונא

 תענצב עגופה ןפואב בשחמב רגאנש ברה עדימה לוצינ לש תורשפאל תעגונ ,(1984:21-23)

 תויכרע תויעב .לכה האורש "לורגה חא"כ בשחמה ספתנ הז רשקהב ;ותוריחבו ויתויוכזב ,טרפה

 תונעטל תועגונ םיבשחמה םוחתב וללוחתהש תויוחתפתהה תובקעב וררועתהש תופסונ תוירסומו

 ןדבאל ,היצזינמוה-הדל היגולונכטה האיבמ ןהיפ-לע ,(1980:148-152) 5אסעתתס י"ע תורקסנה

 קפס אלב ,תאז םע .תויביטינגוק תויונמוימ לע תונכיתה תארוה לש התעפשה תא (1986)

 איבמ בשחמה םאה - הניה ךוניחה םוחתב םירקוחה לש בלה-תמושת רקיע תא תדקממה היגוסה

 וושיהש םירקחמ 51 לש םהיאצממ תא םכסמה ,1983 ,אטתמ1א :האר) םיידומילה םיגשיהה רופישל

 םיעיגמ לודגה םבור פ"עש אצומו ,תוליגרה הארוהה תוטיש ןיבל בשחמ עויסב הארוה ןיב

 רשנו ןיסוא וקדב ץראב ,לשמל ךכ .(רתוי םיבוט םיגשיהל בשחמ עויסב םידמולה םידימלתה

 ואצמו ,ןובשח תדימלל בשחמב ורזענש םיידוסי ס"יתב ידימלת לש םהיגשיה תא (1988 ,1979)

 .הַז םוחתב יתועמשמ רופישל איבה בשחמה יכ

 תסנכה לש םייתרבחה םיטביהל בל-תמושת טעמכ השדקוה אל םלועבו ץראב וכרענש םירקחמב

 לע רקחמה" :(1984:50) 5אפ1א6סתפ שע גת. י"ע רבסומ רבדהש יפכ .ךוניחה םוחתל םיבשחמ

 םע ,םינש שמחכ זאמ קר .ותישארב אצמנ התכב םייתרבחה םייחהו היגולונכטה [ןיב הקיזה]

 -ורקימ לש םתועמשמ תויהל היושע המ לואשל םעט שי ,םיבשחמ-ורקימה לש םתושיגנ תבחרה

 יתרבחה רקחמה ."הפוחד התשענ הלאשה . . . םויכ .תותכב םירומו םידימלת רובע םיבשחמ

 ןה רגת אורקל היושע בשחמה תייגולונכט"ש תורמל חתופמ וניא ךוניחב םיבשחמה םושיי םוחתב

 תושחרתמה תוידומילה תויצקארטניאה ןוגרא לע ןהו התכב תיתרוסמה םידומילה תינכת לע

 םוחתב וכרענש םירקחמ לש תיסחי םצמוצמה רפסמה .(1984:57-58 ,פתפ1אססעפ שת תת.) "התכב



 וסחיתהש םיטעמהו 1 בשחמה יפלכ םידימלתו םירומ לש םהיתודמעב רקיעב ודקמתה יתרבחה

 ןהיתולבגממ תולועה תויעבב רקיעב דקמתהל וטנ ס"יתבב בשחמב שומשה לש םייתרבח םיטביהל

 םייוניש תכירעל הנושארבו שארב םהיתוצלמה ונווכ ךכל םאתהבו ,תודמולו תונכות לש

 םירקחמ .(1988 ,הביטח ,1986 ,אתצדטת ;1986 ,כתטדפ שע תת. :לשמל ,האר) ולא םימוחתב

 ודקמתה אל םהש רחאמ ךא ,ךוניחב םיבשחמב שומישל תועגונה תובושח תודוקנ רפסמ וריאה הלא

 התיה הז יפיצפס םוחת לש ותנבהל םתמורת םג ,ומצע ינפב הריקח אשומכ יתרבחה םוחתב

 2 רבלב תלבגומ

 בשחמב שומישה לש םייתרבחה םיטביהל השדקוהש הטעמה תירקחמה בלה-תמושתש ןכתי

 בשחמ תסנכה ןיב - ונייה ,םימוחתה ינש ןיב רשק ןיא יכ תסרוגה הסיפתמ תעבונ ס"היבב

 תחוורה הפקשהל דוגינב תדמוע וז הסיפת םלוא .וב םיררושה םייתרבחה םיסחיה ןיבל ס"היבל

 תרות םושייב היוטיב תא תאצומ רתיה ןיבש - הפקשה ,ךוניחה לש םיגולויצוס ברקב םויכ

 לש םינושה םיביכרמה ןיב תידדה תולת לש המויקב הרכה ךות ךוניחה תודסומ םוחתל תוכרעמה

 םירקוחה וקחרתה םיעבשה תונשב ,(1978:23) 800000%א הריבסמש יפכ .(1976:81 ,ןרש) ס"היב

 יכילהת םימייקתמ ס"היבבש חינהל ולחהו ,תוינוויכ-דחו תוידמימ-דח תושיגמ שגדומ ןפואב

 לש היגולויצוסה תדקמתמ םויכש ,ףיסומ (1985:69) ץצתעת .םידימלתו םירומ לש תידדה העפשה

 ןיבל תוינוציח תועפשה ןיב םיררושה םייטקלאירה םיסחיה לע רתיה ןיב ס"היב ןוגרא
 ו

 האר הז רשקהב) םיינכט-ויצוס םייונישבו תיתרבח היצאיצנרפידב םיפקתשמה םיימינפ םיכילהת
 יינד "+ +* ב ו 7

 אריפש ;1989 ,אריפשו ןובנ) לארשיב םג היוטיב תא האצמ וז תוחתפתה .(((9 ,אריפש :םג

 ;א1989 ,אריפש) ץראב תושדח תוירפס-תיב תועונת לש ןתחימצל תרשקתמ איהו ,(1989 ,ןובנו

 היגולונכטה םוחתב םג תפקתשמ השדחה השיגה .(תסתצאססאדא6 ,600281א6 8 5חתע1תת

 םירקחמ ןייצמ לשמל (1985:4) סגא21695-ו ,(םיבשחמה אשונ תא לולכל ןתינ ותרגסמבש)

 יכוניח ןוגראב רבודמ ןיא ןאכו) ןוגראה שמתשמ הב היגולונכטה גוס ןיב רשק לע ועיבצהש

 היכרריהו תוכמס יסופר ,חוקיפ יסחי תמגוד ,וב םיחתפתמה םייתרבחה םיסחיה ןיבל (אקווד

 .ןוגראב םירבחה םישנאה תודמעו ,תינוגרא

 םוחתב תואבומ תואמ הללכש ,הז אשונב (1986:39,41) ןמרגנל לש הפיקמה התריקס האר .1
 .ךוניחב םיבשחמה
 םיבשחמ ןיב הקיזב ןרש ,(1987) עמתפמתמ 6 000%א50א לש םרקחמ אוה הז רשקהב ןפוד-אצוי .2
 תא םיתרשמה ב"הראב םייטרפ ס"יתב לע תודקמתה ךות םייתרבח-ללכ דוביר יסופד ןיבל ךוניחב
 .תיתרבחה הטילאה ירבח



 ח"ודה הנבמו רקחמה תולאש .ב

 ,החותפ תיתרבח תכרעמ הווהמ ס"היבש ,הניה יחכונה רקחמה סיסבב תדמועה דוסיה תחנה

 ןיבלו םיביכרמה רתי לכ ןיבל היביכרממ דחא לכ ןיב םיימניד ןילמוג-יסחיב תנייפאתמה

 ,ןכ לע ,איה תיזכרמה הלאשה .תינוציחה התביבס ןיבל הדיחיכ תכרעמה ןיבו ,הלוכ תכרעמה

 םייוניש םאה - ןכש הדימבו ,יתרבחה רושימב םייוניש םיוולתמ ס"היבל בשחמה תסנכהל םאה

 תחנה ."רחא רפס-תיב" לע רבדל רשפא בשחמה תסנכה תובקעבש ,ךכ ידכ םייתועמשמ םניה הלא

 תרות (1 :םייתש ןשארבו ,תויטרואית תושיג רפסממ תובואש הנממ תרזגנה רקחמה תלאשו דוסיה

 כ"חא הללכוש רשאו (1951) עתתפסא5פ י"ע השענ ירקיעה יגולויצוסה החותיפש ,תוכרעמה

 ;תישונאה תוליעפב ןומטה טקילפנוקהו יונישה דוסי תללכה ךות (1967 ,םטסאתמצ י"ע ,לשמל)

 ךילהתב היוצמש (1948 ,ח1תאפפ) תיתרושקת תכרעמ הרבחב האורה ,השיג - הקיטנרביקה (2

 הקיטקלאידה לע שגד תומש דחי םג תושיגה יתש .(1973 ,אתתפפ) תונתשהו תווהתה לש דימתמ

 תוליעפ תרגסמב התונתשה ןיבל תמייקה הרוטקורטסה ןיב - ונייה ,תווהתהל היווה ןיבש

 .תינוציחה התביבס םעו םיימינפה היביכרמ םע תמייקמ איהש ןילמוגה

 רפסמ ופצינ ןכא וכלהמב ,שושיג רקחמ ךרענ תיזכרמה רקחמה תלאש תא קודבל נ"מע

 תדימ תקירבבש תובישחה התלעו יתרבחה דמימל םיעגונה (ךשמהב וטרופי דועש) םייוניש

 לש ינשה בלשב ךכיפל .ס"היבל בשחמה תסינכ םרטב דוע הלא םייונישל םישנאה לש םתועדומ

 הלאשה םג הקרבנו יתרבחה רושימב תועפשהל תסחיתמה תירקיעה הלאשה תקידב הבחרוה רקחמה

 ,תפסונ הלאש לש התובישח התלע ינשה בלשה ךלהמב .בשחמה לש תמדקומה הסיפתל תעגונה

 תוסחיתמ ונייוצש תונורחאה תולאשה יתש .ס"היבל בשחמה תסינכ רחאל ושבגתהש תועדל הרושקה

 ותקידב תובישח לע .םינושה (גסעסתַפ) םילעופה יניעב בשחמה ייומידל עגונה ,ףתושמ םוחתל

 תויתוברת תועפות ןיבהל רשפא יכ תסרוגה ,תיטיונמרהה השיגהמ דומלל ןתינ הז םוחת לש

 וז השיג האצמ םינוגרא לש היגולויצוסב .(1952 ,אתאאאפזא) תיללכ םלוע תפקשהמ קלחכ

 תוברת" תחתפתמש ,ךכ םייומיד םהיניב םיפילחמ םהיתוביבסו םינוגרא היפ-לע הסיפתב יוטיב

 :לשמל ,האר) תינוגראה תוליעפה תנבהל תיחרכה םתקידבש םילמסו םיכרע תללוכ רשא "תינוגרא

 תחנהב ליעל הרכזוהש הפקשהל וז הסיפת לש הפוריצמ .(1984 ,5עצממצ ;1977 ,אסצעת 8 תסטגא

 םע החותפה תיתרבחה תכרעמה תמייקמש ןילמוגה יסחי תרגסמב יכ ,קיסהל ןתינ הנושארה דוסיח

 .םייומידו תוסיפת ,םילמס םג םיפלחומ תינוציחה התביבס םעו םיימינפה היביכרמ

 תכרעמכ ס"היב לש יתרבחה םלועל תסחייתמה ,האבה הלאשה הדמע רקחמה דקומב ,םוכיסל



 הלאש ?ןבומ הזיאב - ןכ םאו ,יתרבחה םוחתה לע ס"היבל בשחמה תסנכה העיפשה םאה :תיתרבח

 תיתרבח תכרעמכ ס"היב תסיפת לש םינוש םיטביה םיגציימה ,םינוש םירושימ 4-ב הקדבנ וז

 :תחותפ

 םידימלתה ןיב םיסחיה .א

 םידימלתל סחיב הארוהה לגס דוקפית .ב

 בושחמה זכר ,םירומה :לגסה ירבח ןיב םיסחיה תסיפת - הארוהה לגס ברקב םיסחיה .ג

 ס"היב להנמו

 םירוהה תליהקו תילמרופה תכרעמה - ונייה ,ץוח-ימרוג ןיבל ס"היב ןיב םיסחיה .ד

 .ח"ודה לש 'ו דע 'ג םיקרפ ושדקוי וז הלאש תקידבל

 ךות ולע היבגל םיאצממש ךא םיינושארה הריקחה יאשונמ דחא התוויה אלש ,תפסונ הלאש

 ןויווש יסופד ןיבל ס"יתבל םיבשחמ תסנכה ןיב הקיז תמייק םאה :הניה ,םינותנה חותינ ידכ

 הנושארה רקחמה תלאשש רועב .ח"ודה לש 'ז קרפב קדבית וז הלאש ?הבחרה הרבחב ןויווש-יאו

 היביכרמ לע תכרעמכ ס"היב - ס"היב לש םייתרבח-ורקימה םיטביהל םיעגונה םיאשונב תקסוע

 תלאש תדקמתמ - (ב"ויכו םירוה) תיתרבחה הביבסל הירשקו (ב"ויכו להנמ ,םירומ) םיימינפה

 הביבסב לעופכ ס"היב תסיפת תרמוע וז הלאשל עקרב .יתרבח-ורקאמה טביהה לע הינשה רקחמה

 לש וילתכ ןיב השעבה לע םיעיפשמ הלש הנכמה יסופרו ,הילמס ,היכרעש ,הבחרה תיתרבחה
 .:1ז הביבסמ ילרגטיא קלח הווהמה ס"היב

 תא לולכיש ,'ח קרפ תרגסמב ךרעיי תונושה רקחמה תולאשל ונתינש תובושתה בוליש

 .רקחמה תונקסמ

 ףיקמ ןויד לש ותישאר תויהל ןווכמ יחכונה רקחמהש ,ריעהל יוארה ןמ הז קרפ םויסל

 אצמנ ךוניחה םוחתל םיבשחמה םושיי .בשחמה לש תויכוניח-תויתרבחה ויתועפשה תלאשב קימעמו

 תניחבמ ןה - םצמוצמ ונדוע לארשיב םיידוסיה ס"היתבב םהב השענש שומישהו ,ותישארב ןיידע

 ותלבגה תניחבמ ןהו בשחמב תועצמאב םילגרותמה תועוצקמה תניחבמ ןה ,ךכל שרקומה ןמזה ךשמ

 תויביטקארטניא רתוי תונכות בוליש אלב דבלב ןומיאו לוגרתל בשחמה לוצינ רקיע לש

 עיבצי בשחמב הז םצמוצמ שומיש תורמל םא .תיאמצע הדימלו הבישחה חותיפ לש דמימ תוללוכה

 לע דמלל ידכ ךכב אהי ,םינוש םימוחתב תויתועמשמ תויתרבח תועפשה לע יחכונה רקחמה

 ,ךוניחב םיבשחמה םושסיי לש םייתרבחה ויטביה לש רתוי תבחרנ חקידבבש תופיחרהו תובישחה

 .דיתעב בשחמב שומישב היופצה הבחרהה תארקל תידוסי הרוצב ןנוכתהל נ"מע



 רקחמה תוטיש :ינש קרפ

 רקחמה חדש .א

 ,ם"אות .לארשיב ידוסיה ךוניחב רתויב הצופנה בשחמה תכרעמ םויכ איה ם"אות תכרעמ

 תנשב החתופש בשחמ עויסב ןובשח תארוהל תינכת לע תססובמ ,ורקחנש ס"היתב לכב תלעופה

 תינכתה .(1980:89 ,6תאפפפמע) דרופנטס תטיסרבינואמ קת1ת16א 5טעפשפ רוספורפ י"ע 5

 םידומילה תינכת תושירדל המאתוה ,(ח"טמ) תיכוניח היגולונכטל זכרמב הדבוע תירוקמה

 ןומיאה תושירד לע תונעל האב ם"אות תכרעמ .ס"היתבב שומישל הסנכנ ח"לשתבו ,ץראב

 וכלהמבו הדימלה ךילהת תליחתב דימלתה בצמ תא תנחבאמ םג איהו ,דומילה אשונ לש לוגרתהו

 :ןה ידוסיה ס"היבל ם"אות תרגסמב תולעפומה תוירקיעה תודמולה .(1983:16 ,'תושו סיוויד)

 ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה) 'ו-'ה תותכל תילגנאו 'ז-'ב תותכל ארקנה תנבהו ןובשח

 םינוש םיאשונב םיקסועה ,לוגרת ילולסמ רפסמ לע ליבקמב דימלתה דבוע עוצקמ לכב .(8

 הלעמל ם"אות תרזעב ודמל ח"משת םידומילה תנשב .(1979:96 ,רשנו ןיסוא) םידומילה תינכתב

 50% .(1988:6 ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה) ץראה יבחרב ס"יתב 400-כב םידימלת 100,000-מ

 .(1988:5 ,רשנו ןיסוא) ם"אות תוכרעמ לש ןה ץראב םיירוסי ס"יתבב "דימלתה תודמע"מ

 הקירמא זכרמב תוצרא רפסמלו ,הקירפא םורדל ,דרפסל ,ב"הראל תואצוימ םג ם"אות תוכרעמ

 - 4 ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה) היסאבו

 תותכ תודמול םהב ,ביבא-לת זוחמב םייתכלממ-םיידוסי רפס-יתב 14-ב ךרענ רקחמה

 ,םייביטרגטניאכ - 2 ,םיססובמכ ס"היתבמ 5 םירדגומ םידימלתה תיסולכוא תניחבמ .'ו-'א

 ךשמב ,"ם"אות" גוסמ בשחמ תכרעמ רקחמה עוציב תעב הלעפ ס"היתב לכב .חופיט ינועטכ - 7-ו

 רקחמב וללכנש ס"היתב .יצחו םינש שלשכ - עצוממבו ,םינש עשתל תחא הנש ןיב הכראש הפוקת

 שומישה .ם"אות תכרעמב םישמתשמה א"ת זוחמב םייתכלממ-םיידוסיה ס"היתב ללכמ 25% םיווהמ

 תועוצקמ לש - רקיעב ,ןומיאו לוגרת לש יפוא ס"היתב לכב אשונ הארוהה םוחתב בשחמב

 2-ל .('ו וא 'ה התכמ) תילגנאהו ('ב התכמ לחה כ"רדב) תירבעה /ארקנה תנבהו ןובשחה

 ראשב .ךומס ס"יבב אצמנש בשחמב ושמתשה םהו ,םהלשמ בשחמ רקחמה תעב היה אל ס"היתבמ

 זכרמה ,(1988) רשנו ןיסוא :לשמל ,ןייע ,ם"אות תכרעמ לע רתוי טרופמ עדימל ,3
 הדובעה לש הכשמהב הבחרהב הנגצות ם"אותב שומישה יכרד .(1988) תיכוניח היגולונכטל
 .רקחמה דקומב ודמעש םיאשונל תוסחיתה ךות ,תיחכונה



 םירקבמ םידימלתה .םיפוסמ םלואו הלעפה ןוררח ללוכה ,דחוימ רדח בשחמל הצקוה ס"היתב

 א"כ תוקד 10 לש לוגרת-תוריחי 2 םילבקמ םה םעפ לכבשכ ,עובשב םיימעפ כ"רדב בשחמב

 םג םידמולש ולא .עובשב העשכ בשחמב הדובעה תכשמנ לכה-ךסבש ךכ ,תירבעב תחאו ןובשחב

 עוצקמב - תוקד 40-ל 20 ןיב ,ונייה - לוגרת-תודיחי 4-ל 2 ןיב עובשב םילבקמ תילגנא

 אוצמל ןתינ םקלחבו ,הליגרה התכב הארוה תוטיש לש בחר ןווגמ טקננ ורקחנש ס"היתבב .הז

 הטישה תטלוש ס"היתבמ 4-בש רמאל ןתינ תיללכ םלוא ,תונוש תוטיש ומצע ס"יב ותואב

 ,תינריחי הארוה) תוצובקב וא םידיחיב הרדימל לע שגר תומשה תוטישה תחא - 7-ב ,תילטנורפה

 -וב תושיגה יתש תולעופ ס"יתב 3-בו ,(ישאב - יביטקפאה ס"היב טקיורפ וא הליעפ הדימל

 .ןהמ תחאל תויטננימוד אלב תינמז

 טרופיש ןפואב ,רתוי יביסנטניא רקחמ ךרוצל ורחבנ ליעל ונייוצש ס"היתב 14 ךותמ 4

 ינועטכ - 2-ו ,םיססובמכ םירדגומ ס"היתב 4 ךותמ 2 ,םירימלתה בכרה תניחבמ .ךשמהב

 ,(דחא ס"יבב) תילטנורפ :הניה הליגרה התכה תרגסמב תטקננה תירקיעה הארוהה תטישו ,חופיט

 ס"היבב) תילטנורפ הארוה םע הליעפ הרימל לש בולישו (ס"יתב 2-ב) הליעפ/תינדיחי

 .(יץיברה

 םירקחנ .ב

 :םהבו ,ורקחנש ס"היתב 14 ךותמ לגס ירבח 9 וללכנ רקחמה תרגסמב :לגס ירבח .:1

 ןהמ 79% .עוצקמ תזכרמ וא/ו תיעוצקמ הרומ וא/ו תכנחמ :דחי-םג םידיקפת ינשב תושמשמה

 תנבה וא/ו ןובשח תארוה תרגסמב בשחמב תורזענ תורקחנהמ 94% .דחא עוצקממ רתוי תודמלמ

 - 17%-ל ,ם"אותב הדובעב תחא הנש דע לש ןויסנ ןהמ 15%-ל היה רקחמה תכירע ןמזב .ארקנה

 תורומה לכל .ם"אות תכרעמב םייתנשמ הלעמל ןב ןויסנ - 67%-לו ,םייתנש דע הנש לש ןויסנ

 ןהש ךכ ורחבנ ,קמועל-ןויאר םג ךרענ ןמיע ,ןהמ 29 .ימצע יולימל ןולאש רבעוה וללה

 םהב ס"היתב 4-ב תותכה-תובכשמ תחא לכב וא תיברמב תוחפל תחא התכ לש תוכנחמה תא הנלולכת

 ןניאש ,תופסונ תורומ וז הירוגיטקב וללכנ כ"ומכ .רקחמה לש יביסנטניאה קלחה םייקתה

 .תילגנאל תורומ תמגוד ,הארוהב בשחמב ןכ םג תועייתסמה ךא תוכנחמ



 -תדוקנ םהל הנקמ בשחמ עויסב הארוהב הרישיה םתוברועמ-יא אקוורש החנהה דוסי לע רקחמב

 םניה וז הירוגיטקב םירקחנה תיברמ .רקחמה אשונ לע בושח עדימ תלבק תרשפאמה תידוחיי טבמ

 רפסמב כ"רדב םידמלמה (תונמאל וא תילגנאל רקיעב) םייעוצקמ םירומ וא 'א תותכ יכנחמ

 םג םייקתה ןמיע ,וז הצובקמ תורומ 17 .ימצע יולימל ןולאש רבעוה הלאה םירומה לכל .תותכ

 ןה וללה תורומהמ 7 .ס"יתב 4-ב ךרענש ,רקחמה לש יביסנטניאה קלחל ורחבנ ,קמועל-ןויאר

 לש םלש ןווגמ תודמלמ תורחאה וליאו ,(בשחמב שומיש ןיא ןיידע ןהב) 'א תותכ תוכנחמ

 .תוילופיט תורומכ תושמשמ וא - ץבטו תילגנא ,תונמא תמגוד - תועוצקמ

 ולאו הארוהב בשחמב םירזענה ולא - תוירוגיטקה 2-מ) םירומה ןיב יכ ןייצל יוארה ןמ

 םידמלמש ולא ןיבל סוטטס-תוהובג תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב םידמלמה (ןכ םישוע םניאש

 ,יתרבחה עקרל עגונה לכב םילדבה ואצמנ אל סוטטס-תוכומנ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב

 .םתלכשהו םירומה לש ינתאה אצומה תניחבמ - ונייה

 60%-ל .תובא 18%-ו תוהמא 82% םהמ ,(א<111) ס"היתב 14-ב םידמולה םידליל םירוה .ד:1

 עונמל נ"מע .הז ס"יבב םידלי 2 - םיפסונ 37%-לו ,רקחנש ס"היבב דחא דלי היה םירוההמ

 גוס לכב ,תונוש תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב םירוהה תוברועמב םילדבהמ תועבונה תויסה

 רועיש ךכ םושמ .הלאכ םירוהל רתי-גוציי ןתמ ךות םיליעפ םירוה לש המוד רועיש רחבנ ס"יב

 ואלימ םירוההמ 63% .ס"היתבב יללכה םרועישמ הובג וניה רקחמב וללכנש םיליעפה םירוהה

 דאמ וא םיברועמ םהש וחוויד 78% .ירפס-תיבה םירוהה דעווב - הז ללכבו ,ס"היבב דיקפת

 לש תותפל רחא גוסב עובק ןפואב םיברועמ םהש ורפיס םירוההמ 60%-ו ,ס"היבב םיברועמ

 םג ךרענ םמיע ,םכותמ 39 .ימצע יולימל ןולאש רבעוה וללה םירוהה לכל .ס"היבב תוליעפ

 הירוגיטקל סחיב םג .ס"יתב 4-ב םייקתהש רקחמה לש יביסנטניאה קלחל ורחבנ ,קמועל-ןויאר

 25 .םירוהה תוברועמ הנתשמ לע חוקיפ ךרענ ,תובא 14-ו תוהמא 25 הללכש ,םירוה לש וז

 םירוהה תתומעב וא/ו ירפס-תיבה םירוהה דעווב ליעפ ריקפת רקחמה ןמזב ואלימ םירוההמ

 ןיב וללכנ םיירפס-תיבה םירוהה ידעו שאר-יבשוי 4 לכ .ס"היתב 4-מ 2-ב הלעפש

 םירוהה ידעווב ימשר ריקפת םוש רקחמה ןמזב ואלימ אל םירתונה םירוהה 14 .םינייאורמה

 .םינושה

 םתדובע תעב םירדימלת 500-כ לכה-ךסב ופצינ רקחמה לש יביסנטניאה קלחב :םידימלת .1

 .בשחמב



 ם"אותל תוחנמ 2 רקחמב וללכנ ,ליעל ונייוצש םירקחנל ףסונב :םירחא םידיקפת ילעב .צזט

 םוחתש ךוניחה דרשמב תוללוכ-תוחקפמ 2 ,רקחמב וללכנש ס"היתבל הכרדה תושיגמה ח"טמ םעטמ

 .ךוניחה דרשמ לש הטמה גרדמ חתפמ-ישנא 3-ו וללה ס"היתב לכ תא ףיקמ ןתוירחא

 רקחמה ילכ .ג

 :םיאבה םילכב שומיש השענ רקחמה תרגסמב

 עריו הרשכה ,התכלו ס"היבל בשחמה תסנכה ךילהת :םיאבה םיאשונה וקדבנ םהב תונויאר (1

 התכל האוושהב בשחמה רדחב םידימלתו םירומ דוקפית ,אשונב םיברועמה ברקב םיבשחמה םוחתב

 ,בשחמב שומישה עקר לע ס"היב להנמ ןיבל םניבו םמצע ןיבל םירומ ןיב םיסחי ,הליגרה

 - םינוש ץוח-ימרוגל ס"היב ןיב םיסחי ,להנמהו םירומה ןיבל בושחמה זכר ןיב םיסחי

 תודמע ,ס"היבב םירוהה תוברועמ ,ח"טמ םעטמ החנמהו ,היריעהו ךוניחה דרשמ ישנא ,םירוה

 .ןייאורמה לע םייללכ םיטרפ ,ליעל ונייוצש םימרוגה לצא בשחמב שומישה יפלכ

 רקיעב וללכו םירקחנה י"ע ימצע-יולימל ורסמנ רשאו ל"נה םימוחתל וסחיתהש םינולאש (2

 תעב שכרנש ןויסנה סיסב לע ושבוגו תונויארה חסונ לע וססבתה םינולאשה .תורוגס תולאש

 * תונויארה עוציב

 ודקמתה ,םידימלתל ןהו םירומל ןה וגצוהש הרהבה תולאשב וול רשא ,בשחמה רדחב תויפצת (3

 םירומה ןיב םיסחיבו בשחמה רדחב םירומה דוקפיתב ,םמצע ןיבל םידימלתה ןיב םיסחיב

 תויפצת ,ןכ ומכ .תוליגרה תותכב םירועישב םג תויפצת וכרענ ,האוושה ךרוצל .םידימלתל

 יסקט ,םירוה תופיסא ,םירומ תובישי ומכ םידחוימ םיעוריאבו םירומה רדחב וכרענ תופסונ

 םיסחיה לע םג ,ליעל ונייוצש םימוחתל ףסונב ,ודקמתה הלא תויפצת .תוגיגחו תודועת תקולח

 .םירוהה ןיבל ס"היב לגס ןיב םיסחיה לעו הארוהה לגס ברקב

 רקחמה ךילה .ד

 תונקסמלו םיאצממל םאתהב ומדוק סיסב לע הנבנ םהמ דחא לכש ,םיבלש השולש ללכ רקחמה

 :רקחמה ידכ ךות ושבוגש

 רקחמה יכרועל תונפל ולכוי תונויארה ךירדתבו םינולאשה חסונב ןייעל םיניינועמה .4
 .הז ךרוצל
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 ךסב .תיביסנטניא הרוצב ורקחנש ס"היתב 4-ב תויפצת (א :הללכש ,תיתלחתה ,תינושאר הריקח

 תורומ 20 ופצינ םכלהמב ,בשחמב ("םירועיש") םירוקיב 77-ב תויפצת הז בלשב וכרענ לכה

 .ס"היתב 14 ילהנמ ןויאיר (ב .בשחמה רדחב ןתדובע ןמזב

 בושחמה יזכר (ב .רתוי תיביסנטניא הרוצב ורקחנש ס"היתב 4-מ - םלוכ ,םירוהו ,בשחמב

 .'א בלש ךלהמב ולעש םיאצממה ס"ע הנבנ תונויארה חסונ .ס"היתב 14-ב

 ךלהמב ולעש םיאצממה סיסב לע וחסונ םינולאשה הז הרקמב םג .ס"היתב 14-מ םירוהלו ,בשחמב

 .רקחמה לש םדוקה בלשה

 :1 'סמ חולב ,ןלהל תוטרופמה תוירקחמה תולועפה תא ללכ רקחמה ,םוכיסל

 1 'סמ חול
 תוירקחמה תולועפה םוכיס

 ס"היתב רפסמ םירקחנה רפסמ רקחמה ילכ. רקחמה תצוב

 4 29 ןויאר בשחמב תורזענה תורומ

 4 20 תויפצת
 14 141 ןולאש

 4 17 ןויאר בשחמב םירזענ םניאש םירומ

 14 110 ןולאש
 14 14 ןויאר םילהנמ

 14 14 ןויאר בושחמ יזכר
 4 19 ןויאר םירוה

 14 111 ןולאש

 - 2 ןויאר ח"טמ תוכירדמ
 - 5 ןויאר ךוניחה ררשמ ישנא
 4 500-כ תויפצת םידימלת
 1.4 120 תונויאר לכה-ךס

 14 2 םינולאש

 4 20 תויפצת

 י"ע ןה ורקחנ םירוהו בשחמב םיעייתסמ םניאש םירומ ,בשחמב תועייתסמה תורומש רחאמ

 תונושה רקחמה תוטיש תועצמאב ולבקתנש םינותנה ןיב הנחבהה ,םינולאש י"ע ןהו תונויאר

 הרקמ לכב :האבה הרוצב ח"ודה לש וכרוא לכל השעית הלא תוירוגיטק שלשל םיסחיתמהו

 ולבקתנש םינותנל הנווכה (םימאתמ ,םיעצוממ ,םיזוחא :אמגודל) םיירפסמ םינותנ םינייוצמש

 ופסאנש םינגותנב רבודמ (תוטטיצ תוגצומשכ ,לשמל) םירחאה םירקמה לכב ;םינולאשה תועצמאב

 ופסאנש םינותנה ובלושי תונקסמה תקסהו םייריפמאה םיסופדה םוכיס בלשב .תונויאר תועצמאב

 .תויפצתה הז ללכבו ,תונושה רקחמה תוטיש לכ תועצמאב
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 םידימלתה ברקב םיסחיהו בשחמה :ישילש קרפ

 לגעמל עגונ ס"היבל בשחמה תסנכה לש םייתרבחה םיטביהה ונחביי וב ןושארה דמימה

 בשחמה תעפשה לע רקחמה יאצממ םיעיבצמ הז רשקהב .םמצע ןיבל םידימלתה ןיבש םיסחיה

 .היצזילאודיבידניאו תויתורחת ,תויגשיה :םינוש םימוחת השולשב

 תויגשיה .א

 םידימלתה .ןנימב תודחוימ תועפות לע תזמרמ בשחמה רדחב תיפצת ןיא ןושאר טבמב

 יבג לע תוגצומה תולאשה לע בישהל םיסנמו םתדובעב םיזכורמ םהשכ בשחמה יפוסמ לומ םיבשוי

 תיתרבחה הריואל םיעגונה ,םיפסונ םידדצ תפשוח תכשוממו הקימעמ תוננובתה םלוא .םיכסמה

 תילברווה) היצקארטניאהמ רכינ קלחש ,הניה הז רשקהב רתויב תטלובה העפותה .םוקמב תררושה

 דימתמ שופיחב םיקוסע םירימלתה ."םיגשיה"ה אשונ ביבס בסנ בשחמה רדחב (תילברוו יתלבהו

 תדמועה ,וז העפות .התכל םהירבח לשו םהלש ןולשכ וא החלצה לע םיעיבצמ םתעדלש םידדמ רחא

 הערפהכ ספתנש המ לכ עונמל ושקיב רשא - ךוניחב םיבשחמה ישנא לש ירוקמה ןונכתל דוגינב

 וכרענ םהב ס"היתב לכב האצמנ - (1979:96 ,רשנו ןיסוא :לשמל ,האר) ידומילה ךילהתל

 .ס"היתבב תוטוקנה הארוהה תוטישבו םידימלתה לש ימונוקאויצוסה עקרב תולת אלב ,תויפצתה

 - ןולשכ וא החלצהל םידדמכ םידימלתה י"ע םישרפתמ בשחמה י"ע םיקפוסמה םינוש םינותנ

 לכ"ו "תמדקתה הפי" תועדוהה ,בשחמהמ דימלתה לבקמש ליגרתה לש ישוקה תגרד :אמגודל

 ,דימלתה עציבש תואיגשה רפסמ ,םינוכנ תונורתפ לש םיוסמ זוחא תובקעב תועיפומה "דובכה

 אצמנ הב המרה ,ןותנ עוצקמב דימלתה י"ע ולגרותש תודיחיה רפסמ ,תונוכנה תובושתה רפסמ

 ,האיגש תובקעב גצה לע העיפומה "בוש הסנ ,תיעט" תבותכה ,יפיצפס לוגרת םוחת לכב רימלתה

 יכ ןאכ שגדוי .ליגרתה עוציבב תורזוח תואיגש רחאל בשחמה י"ע גצומה אלמה ןורתפהו

 םלוא ,הלאכ חרכהב םניא "ןולשכ" וא "החלצה" לע םירומכ םידימלתה י"ע םישרפתמה םידדמה

 וב ןפואה - אוה ןודינב עבוקה םרוגה ןכש תובישח וז הדבועל ןיא תיתרבחה הריואה תניחבמ

 .ולא םינוש םינותנ תיביטקיבוס םישרפמ םירימלתה

 לולסמ לכב דימלתה תמר לע עיבצמה ןותנה תא םידימלתה יכסממ ח"טמ קחמ רקחמה ךלהמב

 וא "החלצה" תעיבקל םיירקיעה םידדמה דחאכ שמיש זא דעש - ןותנ ,רומיל עוצקמ לכבו לוגרת

 .לגסה ישנא םילבקמש בשחמה תוח"ודב קר הז ןותנ עיפומ םויכ .םירימלתה יניעב "ןולשכ"
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 םידימלתה ןיא יכ בשחמב תורזענה תורומהמ 81% וחוויר םיגצהמ הז עדימ תקיחמ תובקעב

 הארוהב בשחמב תורזענה תורומה יחוויד ועיבצה הז רשקהב .בשחמב תקיודמה םתמר יהמ םיערדוי

 המרה תעידיל עגונה לכב םינושה ס"היתב ןיב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לדבה לש ומויק לע

 2 'סמ חולב םיטרופמה םינותנה .(ע%.01 ,םע<1 ,10.1=%2) םידימלתה י"ע בשחמב תקיודמה

 יכ ורבסש תורומ לש רתוי הובג זוחא אצמנ תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבבש ,םיריהבמ

 5 ססובמ יתרבח עקרמ םידימלת םירקבמ םהב ס"יתבל האוושהב ,םתמר תא םיעדוי םידימלתה

 2 'סמ חול
 םיעדוי הארוהב בשחמב תורזענה תורומה יחוויר פ"ע רשא םידימלתה רועיש

 ס"היב גוס יפל ,בשחמב תקיודמה םתמר תא םיעדוי םניא וא

 ס"היב תרשמש היסולכואה לש ימונוקאויצוסה עקרה
 ךומנ הובג המרה תעידי

 (א=78) (א=61 )
 2% 7% בשחמב םתמר תא םיעדוי םידימלתה
 1% 5% בשחמב םתמר תא םיעדוי םניא םידימלתה
 10% 1% כ"הס

 ,םתמר תא םיעדוי םידימלתה יכ ורפיסש (ס"היתב ללכמ) תיסחי תוטעמה תורומה ךותמ

 ,"םהלש המרה המ םהל רפסל רוסא ימשר ןפואב" .ךכ לע םהל תורפסמ ןמצע ןה יכ וחוויו %

 תא ריבגמ הז .יללכ ןפואב םהל תרפסמ ינא לבא" ,ןודינב ונייאורש תורומה תחא החוויד

 ידמ םיפרנ םהשכ .העובק הרוצב השוע ינאש והשמ אל הז לבא .םיגשיהה תא רפשמו היצביטומה

 היצביטומ םהל ןתונ הז .םהלש תואצותה המ םהל תרפסמ ינא ,םיזכורמ אל וא םייניצר אלו

 הרוצב תאז הקמינ ,בשחמב םהיגשיה לע חוויד הידימלתל תרסומ איה ףאש ,תרחא הרומ ."השדח

 לבא .יללכ ןפואב ,םהל תרפסמ ינא זא .םיאצמנ םה המר וזיאב תעדל םיצור כ"כ םה" :הנוש

 םא תרמוא ינא" :לשמל ,ויה הז רשקהב תופסונ תובושת ."םייטרקנוק םירפסמב אל םעפ ףא

 ינא" ;"'םוקמ ותואב תראשנ' :וא ,'תמדקתה' :תרפסמ ינא" ;"'וכו םדקתמ ,הפי םדקתמ והשימ

 זא ,םילאוש םה םימעפל" ;"ההובג המרב וא הכומנ המרב ,יתתיכה עצוממב םה םא םהל תרמוא

 רחאל - םויכ יכ ,ונייצ תורומ רפסמ ."ןייוצמ ,רפתשהל רשפא ,ינוניב ,בוט :תרמוא ינא

 הזמ קיודמ תוחפ וניה בשחמב םהיגשיהל סחיב םידימלתה ידיבש עדימה - ךסמהמ המרה תקיחמ

 הנוש ימונוקאויצוס עקר תולעב תוצובק ןיב םילדבה םויק לע םידמלמה ,םיפסונ םיאצממ .5
 הז אשונב םינועיטה תרהבה ךרוצל .ח"ודה לש וכרואל םירוזש ,בשחמל תוסחיתהל ץעגונה לכב
 ונודיי םג םש ,(םוכיסה קרפו דובירה קרפ) ח"ודה לש םינורחאה םיקרפה ינשב וחותינ זכורי
 .ואצמנש םילרבהל םירבסה
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 תעבו ,םירורב םיירפסמ םינויצ םילבקמ הב ,הליגרה התכב םבצמל רושקה לכב םתושרל דמועש

 יכ רבתסמ ,ןכ םא ,תיללכ .תויגשיהל םידדמ רחא שופיחב םידימלתה םידימתמ בשחמב לוגרתה

 ,בשחמה תועצמאב םידומילב םהיגשיה יבגל הרורב הרוצב םינכדועמ םניא םידימלתהש תורמל

 .בשחמה רדח תריואב יזכרמ טנמלאכ החלצה ידדמ רחא שופיח לש הז דמימ לע תויפצתה תודמלמ

 תנתינה תיביטקיבוסה תונשרפה אלא תיביטקיבואה המרה וניא ,רבתסמ ,הז רשקהב עבוקה םרוגה

 המרה תקיחמ רחאל םג רשא - םינותנ ,בשחמה גצ ג"ע םיעיפומה םינוש םינותנל םידימלתה י"ע

 ולא לע תרכינ הדימב םילועה ןווגמבו תורידתב בשחמה י"ע םיקפוסמ תויהל םיכישממ םיגצהמ

 .הליגרה התכב םילבקמ םהש בושמה תא םינייפאמה

 תויתורחת .ב

 .רתי-תויתורחת - אוה בשחמב םיגשיהל םידימלתה י"ע ןתינה ברה שגרהמ אצוי-לעופ

 ןניאש ולאמ 91%-ו בשחמב תורזענה תורומהמ 76% - ןודינב ולאשנש תורומה תיברמ ,ןכאו

 ןיב תורחתה תא תרחא וא וז הדימב ריבגמ בשחמב שומישה יכ ,ורבס - הארוהב בשחמב תורזענ

 ,תואצות םיוושמ םידימלתה .הבר תורחת שי בשחמב" :יכ ,לשמל ,ונייצ תורומה .םידימלתה

 תואצות םהיניב םיפילחמ םה" ;"לביק אוה תולאש יגוס ולאו השע ינשה תויועט ולא םילכתסמ

 ירדחב וכרענש תויפצתה ."אמגודל ,לק ליגרת לביק ימו השק ליגרת לביק ימ - םיוושמו

 ,"תמרקתה הפי" תבותכה העיפוה םכסמ לעש םידימלת .הלא תויומשרתהל קוזיח וקפיס בשחמה

 םידימלת ,תאז תמועל .םהירבח ינפב םר לוקב ךכ לע זירכהל וטנ ,"דובכה לכ" רדחוימבו

 תספדה וא ,"בוש הסנ ,תיעט" תמגור - םנולשכל יוטיבכ םדי לע שרפתהש בושמ בשחמהמ ולביקש

 .םהירבח יניעמ ךסמה תא ריתסהל םיצמאמ םישוע םהשכ ופצינ - בשחמה י"ע אלמה ןורתפה

 ררח תניפב םיבר םירקמב ובשי ,הלאכ םיבר "םיילילש םיבושמ"ל ופיצ שארמש ,םישלח םידימלת

 תויודע .תלוזהמ ךסמה תא ריתסהל םהידיו םפוג תועצמאב וסינו ,ףוסמל רומצב בשחמה

 דצמ דימלת ותואל חבש ירבד תרימאב והוכיז בשחמב ויעוציבב םיוסמ דימלת לש "ותחלצה"ל

 םהיגשיה לע ערימ ףילחהל ובריה םידימלת .געל ייוטיב תחטהל - "ןולשכ"ל תויודעו ,וירבח

 ."תויועט תוחפ עצבי ימ" - תויורחת םייקל ףאו ,םהירבח יגשיה רחא "לגרל" ,בשחמב

 תויתורחתהשו ,הםורד תידומיל המרב כ"רדב ויה םהיניב ורחתהש םידימלתה יכ ולעה תויפצתה

 הז אצממ .םישלחה םידימלתל האוושהב םיינוניבהו םיקזחה םירימלתה לצא רתוי הבר התיה

 תא ריבגמ בשחמה" יכ וחוויד רשא הארוהב בשחמב תורזענה תורומ יחווידמ קוזיח לביק
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 םידימלתה לצא רקיעב תשחרתמ תורחתה תרבגה יכ וסרג הלא תורומ ."םידימלתה ןיב תורחתה

 אלש טעמכ ,תאז תמועל .(35%) דחי-םג םיינוניבהו םיקזחה לצא וא (תורומהמ 56%) םיקזחה

 .םישלחה םידימלתה ברקב תורחתה תא ריבגמ בשחמה יכ ורבסש תורומ ויה

 היצביטומל הרושק תויתורחת :תילילשכ תרכהב תספתנ הניא תורחתה תרבגהש שיגדהל בושח

 רתוי קר םגיא םיינוניבהו םיקזחה םידימלתה יכ העדב ויה תורומה בור ןכאו ,םיגשיהל

 ורבס בשחמב תורזענה תורומהמ 89% .בשחמהמ תלעות רתוי םיקיפמ םג אלא ,םישלחהמ םייתורחת

 יכ ונעט ןהמ 52%-ו ,םיינוניבהו םיקזחה םה בשחמהמ תלעותה ברימ תא םיקיפמה םידימלתה יכ

 5 בשחמהמ תלעות םיקיפמ םניאש טעמכ םישלחה םידימלתה

 רשק םייקש ,רבתסמ .ףסונ ןינעמ אצממ לע עיבצמ בשחמב תורזענה תורומה יחוויד חותינ

 עקרה ןיבל ס"היבל בשחמה תסנכה תובקעב םידימלתה ברקב תויתורחתה תרבגה ןיב קהבומ

 םיתרשמה ס"היתבל האוושהב :(01.<5 ,ת=.21) ס"היבב םירקבמה םידימלתה לש יתרבחה

 ברקב האצמנ תושלח תוצובקמ םידימלת םירקבמ םהב ס"היתבב ,ססובמ יתרבח עקרמ תויסולכוא

 .בשחמה תסנכה תובקעב םידימלתה ברקב תויתורחתה תרבגה לע חוודל רתוי הבר היטנ תורומה

 הדימלה לש היצזילאורדיבידניא

 ךילהת ךות םישענ לוגרתהו ןוחבאה :תילאודיבידניא הדובע לע תססובמ ם"אות תכרעמ

 .גצה יבג לע םיגצומה םיליגרתה תא רותפל הסנמו בשחמ תדמע לומ בשויה דימלתה לש הדימלה

 תורומה יחוויר יפל .ולומש ףוסמב תישיאה ותדובעב דימלת לכ זכורמ ,לוגרתה תעב

 תויהל םיטונ תוכומנה תותכב םידמולה ולאו םישלחה םידימלתה ,הארוהב בשחמב תועייתסמה

 ולאשנש םירומה תיברמ .תוהובגה תותכב םידמולה ולאמו םיקזחה םידימלתהמ םיזכורמ תוחפ

 ,םיליגרת ןורתפב הזל הז םיעייסמ םירימלתה ןיא בשחמב לוגרתה ןמזב יכ וחוויד ןודינב

 רבורדמ הליגרה התכבש ופיסוה םקלח .הליגרה התכב תאזכ הרזע תמייק םיבר ירבדלש תורמל

 םימעפל ינא ,תאז תמועל ,התכב .םיכיררמ-םידימלת ןיא בשחמב" :הבר הרימב תדסוממ תוליעפב

 - התכב .ןמז הזל ןיא .םירחאל םירזועש הלאכ ןיא בשחמב" ;"םירחאל רוזעל םידימלתל תרמוא

 ,תופוכת םיתעל ,ןכ - התכב .הרזע ןיא בשחמב" ;"תדדועמ ינאש ,תידדה הרזע וז .הרוק הז

 ובנו (1988:186) הביטח ,(1979:107) רשנו ןיסוא לש םהיאצממ םע םייבקע הלא םינותנ .6
 .בשחמב שומישה ךשמנש לככ םישלחו םיקזח םידימלת ןיב רעפה תבחרה לע םיעיבצמה ,(סופדב)
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 שי :ןכ - הליגרה התכב לבא ,עירפמ הז יכ ,הרוק אל הז בשחמב" ;"םישלחל רזוע דאמ הזו

 הדובע שישכ ,הליגרה התכב" ;"הדובעה תא םירמוג םמצע םהש ירחא םישלחל םירזועש םידימלת

 רשפא יא ,בשחמב .דימת אל לבא .םישלחל - ילש רושיא יפל - םירזוע םיבוטה ,תיתצובק

 וליפא רוסא בשחמב .םישלחל רוזעל םהמ תשקבמ ינאש םידימלת שי הליגרה התכב" ;"רוזעל

 ,'םינטק םירומ' םש שי :ןכ - התכב .ורזעיש השרמ אל ינא - בשחמב" ;"ןכשה ףוסמב ץיצהל

 םג הצופנ םידימלתל םידימלת תרזע יכ ,הז רשקהב ןייוצי ."ינממ ועמשש םיחנומב םישמתשמש

 ,רמולכ .תינדיחי הארוהו הליעפ הדימל :תוילאודיבידניא הארוה תוטיש תוגהנומ ןהב ,תותכב

 תילאוריבידניאה לוגרתה תטיש לש אצוי-לעופ וניא בשחמב הדובעה ןמזב תירדהה הרזעה טועימ

 תכרעמב לוגרתה תעב ןמזה ץחל :ןוגכ ,םירחא םימרוג לש האצות הארנכ הווהמ אלא ,המצעשכל

 .הליגרה התכב אל ךא בשחמב תאזכ הרזע לע םיליטמ םירומש רוסיאו ,ם"אות

* 

 םרות התכב בשחמה םויק יכ ,דמלמ םידימלתה ברקב םיסחיל םיעגונה םיאצממה םוכיס

 םילימב .הרימלה לש היצזילאוריבידניאה דודיעלו תויתורחתה תרבגהל ,תויגשיהה תשגרהל

 תוליעפ תשלחהב חרכהב הוולמ הניא דמולה טרפה לא תדמולה התכהמ דקומה תקתעה ,תורחא

 ףותישל ןוצרה שלחנ וא/ו תויונמדזהה םנמא תוטעמתמ בשחמה רדחב ןכש ,תיתרבחה ןילמוגה

 תיתרבח האוושה יכילהתב רתוי הבר הדימב קוסעל םידימלתה םיטונ תאז תחת ךא ,הלועפ

 לצא רתוי הלא תומגמ תוטלוב תמיוסמ הדימב .תויתורחתהו תויגשיהה תשגרהב םיאטבתמה

 םהב ס"יתבלו םישלח םידימלתל האוושהב ,תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבבו םיקזח םידימלת

 תוסחיתה רתיה ןיב תבייחמ הלא םיכילהת תנבה .ססובמ ימונוקאויצוס עקרמ םידימלת םירקבמ

 .אבה קרפב השעיי ןכאש יפכ ,הארוהה לגס דוקפיתל
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 הארוהה לגס דוקפיתו בשחמה :יעיבר קרפ

 הווהמהו םירימלתה לצא תרכינה ,היצזילאודיבידניאו תויתורחת ,תויגשיהל המגמה

 ,ס"היבל בשחמה תסנכהב הרושקה תיללכה היצאוטיסל תפרטצמ ,בשחמב שומישהמ אצוי-לעופ

 ודיצמ הרומה .השדח תיתרבח תואיצמב לקתנ רשא ,הרומה דוקפית לע תועיפשמ וידחי ןהיתשו

 ויתונוצרל ,ויכרצל המיאתהל ןויסנ ךות ,הילע עיפשמו הדי לע עפשומ ,וז תואיצמ שרפמ

 לגס דוקפית לע בשחמה תסנכה תעפשה ןודית יחכונה קרפב .תכרעמב ודיקפת תא ותסיפתלו

 ,םירימלתה םע ויסחי ,הרומה רדיקפת :םירושימ השולשב יוטיב ידיל האב וזש יפכ ,הארוהה

 בשחמב לוגרתה תעב םידימלתה לע םירבועה םיכילהתה יפלכ שח אוהש תישיאה תוירחאה תשוחתו

 .ולא םיכילהת תואצות יפלכו

 הרומה דיקפתב םייוניש .א

 רקיעב ,ידמל יביספ תויהל הרומה רומא ,ח"טמ תויחנה פ"ע :בשחמה רדתב הרומה תוליעפ .גא

 ויתומישמ .בשחמב לוגרתב םיקוסע וידימלתש תעב ,ותדובע לש יגוגדפה דצל עגונה לכב

 םעטמ החנמ הריבסה ,"לוגרתה תעשב" .יתעמשמו ינכט יפוא תולעב ןניה הרומה לש תוירקיעה

 רוזעלו התכב תעמשמה לע רומשל ,תינכתה תאו תכרעמה תא ליעפהל הרומא הרומה" ,ח"טמ

 ,תושחרתמה תוינכט תויעב ןורתפב רקיעב אטבתהל הרומא הרזעה ."רשפאש הפיא םירימלתל

 שקמה לע ץחול וניא ליגרתל הבושתה תא עדויה דימלתשכ וא םיפוסמה דחאב הלקת שישכ ,לשמל

 .הנוש בצמ לע תדמלמ חטשב תואיצמה .הבושתה תא בשחמה ארוק וב ןפואה תנבה-יא ללגב ןוכנה

 חווידה תמרב ןה הרומה תוליעפל עגונה לכב ןוויג לש תיסחי הבר הדימ לע םיעיבצמ םיאצממה

 תומישמב תוקפתסמ ןכא ןה יכ וחווידש בשחמב תורזענה תורומהמ 45% תמועל :השעמל ןהו

 םתדובעב םידימלתל תועייסמ ןה הז ןמזב יכ ןהמ 55% ורפיס ,םידבוע םידימלתהש ןמזב החגשה

 :הנוש יתרבח עקר תולעב תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב ןיב םילדבה ואצמנ הז םוחתב םג .בשחמב

 ירה ,בשחמב םידימלתל ןתינה עויס לע ולא תורוממ 44% וחוויד םיססובמה ס"היתבבש רועב

 עויס לע הארוהב בשחמב תורזענה תורומהמ 63% וחוויד תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"היתבב

 .הזכ

 תוקפתסמ ןכא תורומהמ קלח .תבכרומ הנומת תרייטצמ בשחמה יררחב וכרענש תויפצתהמ םג

 ,םידבועה םידימלתב תוננובתמ ןקלח :םידמולה םידימלתה תניחבמ ידמל יביספ דיקפת יולימב
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 תא ךכ ידכ ךות תולצנמ ןקלחו ,םיפוסמה תורוש ןיב תובבותסמו תומק ןה םעפ ידימ רשאכ

 תורישי םיעגונ םניאש םיניינע םדקל יללכ ןפואבו םירועיש ןיכהל ,תודובע קודבל ידכ ןמזה

 ,ח"טמ תויחנהל דוגינב תודמוע ולא תויוליעפ יכ בוש ןייוצי .םידימלתה םיקסוע וב לוגרתל

 ,גורסל ,הדובע יפד קודבל ,אורקל ,לוכאל" הרומה לע תורסוא ם"אות אשונל החנמ פ"עש

 ןמז תא רתוי הליעי הרוצב לצנל תוליכשמ ןכא תורומהמ רחא קלח .בשחמב לוגרתה תעב "'וכו

 תורעה ןמצעל תומשור ,םידימלתה םישועש המב רתוי תוברועמ ולא תורומ .בשחמב לוגרתה

 םימיוסמ םידימלתל ץויסל ןמז תושידקמו ,לוגרתה ידכ ךות תולועה תויעבלו םיעוציבל עגונב

 וא התכב יתייעב אשונ תרבסהל סיסב תושמשמ ומשרנש תורעהה .םישלחה םידימלתל ,בורל -

 םידימלתל תוילאורדיבידניא תוינכת ותיא דחי תונבל נ"מע ס"היבב בושחמה זכר םע החישל

 .םייפיצפס

 יכ רבתסמ .םירומה לש םינוש םינייפאמל םאתהב הנתשמ ךא יללכ ןפואב הנוכנ וז הנומת

 לככ :טרפב "בשחמב קתו"לו ללכב הארוהב קתוול רושק בשחמה רדחב ןמזה לש רתוי ליעי לוצינ

 - תאז ךא ,רתוי ליעי שומיש וב תושעל איה הטונ ךכ ,בשחמב שומישב רתוי הסונמ הרומהש

 רפסמ איצוהל .ותוללכב הארוהה עוצקמב הקיתו דאמ הרומב רבודמ ןיאש יאנתב ,ללכ ךררב

 תטילקב תוקיתווה תורומה ושקתה ,השדחה הארוהה תטישל הריהמ תולגתסה וליגש תוקיתו תורומ

 ינכט ןיינעכ בשחמב שומישה ספתנ הלא תורומ יניעב .תפטושה ןתדובעב ובוליש ךות בשחמה

 .הליגרה התכב רבכ דמלנ לודגה וקלחב תוחפלש ,רמוח לגרתל תורשפא ןתמ - ותרטמש ,ורקיעב

 םישדח םירבדל לגרתהל רתוי השק הקיתווה הרומל" ,ח"טמ םעטמ החנמ הדיעה ,"םירקמ הברהב"

 ."בשחמל םירושקש

 ונייה ,הלאכ םיכילהת תובר םימעפ תנייפאמה "עמשנו השענ"ה תעפות לע דמלמ בשחמ תועצמאב

 65% ,לשמל ךכ .ותטילקל לשב היה ס"היבש ינפל תובר םימעפ התשענ ס"היבל בשחמה תסנכה -

 עדי ןהל היה אל ס"היבל בשחמה סנכוה םרטב יכ ונייצ הארוהב בשחמב תושמתשמה תורומהמ

 הנכהה יכ הרפיס ,רקחמה תרגסמב הנייאורש ,ךוניחה דרשמב זוחמ תלהנמ .םיבשחמה םוחתב

 םינשב םנמא .תשגרומ הניאו טעמכ - תמייקש הדימב - םירומ תרשכהל תושרדמבו םירנימסב
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 תכרעמב רבכ תואצמנה תורומהמ לודג קלח םלוא 7 הז םוחתב תומדקתה תרכינ תונורחאה

 57% לשמל ךכו ,בשחמ עויסב הארוהל תוניכמה תוינכת תומייק ויה םרטב ןתרשכה תא ולביק

 הלעמו םינש 9 לש קתו תולעב ןניה םינולאשה רקסב ופתתשהש בשחמב תושמתשמה תורומהמ

 םג ויהו ,הדובעב וא/ו םידומילב ושכרנש ,אשונב םיגשומ המכ ויה תורומהמ קלחל .הארוהב

 וא םידומיל תרגסמב םוחתל הקיז התיה םהל ,ןהידלימ בשחמה לע ודמל ןה יכ ורפיסש ולאכ

 .תיללכ תונינעתה וא הדובע

 ,ח"טממ תמיוסמ הרשכה ס"היתבב לגסה ישנאמ קלח ולביק ס"היבל בשחמה תסנכה תובקעב

 הכרדה תולבקמ תושדחה תורומה לכ" :הלא ס"יתבל םיעיגמה םישדחה םירומהמ קלחל םג תשגומה

 החנמו ,רקחמה ךרוצל ונייאורש ם"אותל תוחנמה תחא הרפיס ,"תינושארה הפוקתב דומצ יווילו

 12 םישוע םה .ןויע םויב םיפתתשמ ארקנה תנבהו ןובשחל םישדח םירומ" :הפיסוה תרחא

 ,ןוחבאה בלשב םידימלתה ומכ ,[א"כ תוקד 10 תונב לוגרת-תודיחי 12-ל הנווכה] םיליגרת

 רחאל םג יכ הלוע תונויארהמ ."בשחמה ח"וד תא חתנל םידמול םג םה .תכרעמה תא ריכהל ידכ

 לבקל ,ס"היתבב בושחמה יזכר דחוימבו ,םירומהמ קלח םיכישממ תכרעמה םע תינושארה תורכיהה

 והשימשכ ,יהשלכ תומלתשה ורבע תורומה לכ" :ס"היתבמ דחא תלהנמ הרפיס .אשונב הרשכה

 םינייאורמ יחווידמ םלוא ."תויומלתשה הברה תרבוע בשחמה לע תיארחאה .ס"היבל אב ח"טממ

 תורומה" .אשונב תויומלתשה םירבוע הארוהב בשחמב םירזענה םירומה לכ אלש ,רבתסמ םירחא

 לוגרתה ילולסמ לכ תא ורבע קר ןה" ,ס"היתבמ רחא תלהנמ הרפיס ,"תרחוימ הרשכה ורבע אל

 לע תיארחאה םג .לכה הז .תיארנ תינכתה ךיא ןיבהל ידכ ,בשחמב שמתשהל וליחתהש ינפל

 םיטרפה לכ תא הל הריבסהש ,ח"טמ לש החנמה םע הבשי איה .תדחוימ הרשכה הרבע אל בשחמה

 הז לבא ,בשחמב הרשכה ורבעש תורומ שמח שי" הרפס-תיבב יכ הרפיס תרחא תלהנמ ."םיינכטה

 בטחמה לע תיארחאהו ינא קר" :ריעה ףסונ להנמ ."ם"אותל רושק היה אלו ירטנולוו היה

 66% ,ןכאו ."לוגרת תוריחי 12 לש הרדס ושע קר ןה .אל - תורומה ראש .ח"טמב הרשכה ונרבע

 תקמעהב ןהל עייסיש ימ ןיא םויכ םג יכ ונייצ הארוהב בשחמב תועייתסמה תורומהמ

 .םיבשחמה םוחתב ןהיתועירי

 -יתבב הבוח סרוקכ "ךוניחב ומושייו בשחמה תרכה" אשונה דמלנ ד"משת םידומילה תנש זאמ .7
 .הז םוחתב רופישל תופצל ןתינ ריתעבש ןאכמו ,(1986:99 ,ןמרגנל) ץראב םירומל שרדמה
 לש בשחמה תוינכת םע תורכיה סרוק לש ובולישב ח"טמ לחה ט"משת םירומילה תנשב ,ףסונב
 כ"ומכ .(ב1989:8 ,תיכוניח היגולונכטל זכרמה :האר) תוללכמבו םירומל םירנימסב ם"אות
 ןיב תונווכמה ,םירומל שררמ יתבב םיבשחמה םוחתב תויוחמתהל תושדח תורגסמ הנורחאל ועבקנ
 .(9 .מע ,181 ףיעס ,א1988 ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :האר) ידוסיה ךוניחל ראשה
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 ,בשחמ עויסב הארוהה תארקל תרדוסמו תיתטיש הנכה רדעיה לע העיבצמה וז הנומת תמועל

 דמועה עריהמ ןוחטב תושח ןה יכ תורומה לכ וחוויד תונויארה תרגסמב יכ ןייצל ןיינעמ

 בר ןוחטבל טעומ ןוחטב ןיב ענש םלוס לע) הארוהב בשחמב שומישה ןפואל עגונה ןתושרל

 רשאכ ,(בר ןוחטב ןייצמה הצקה ןיבל םלוסה עצמא ןיב ןמצע תא ןלוכ ומקימ ,הז אשונב

 תנשב סנכוה בשחמה וב רפס-תיבב רתוי הכומנ תחוודמה ןוחטבה תמר התיה יעבט ןפואב

 בשחמב הלעמו םינש שלש הזמ ועייתסנש ס"היתבב רתוי ההובגו ,תונויארל המדקש םידומילה

 ןוחטב תשוחת לע חוודל וטנ םינולאשה רקסב ופתתשהש בשחמב תורזענה תורומה םג .הארוהב

 ,ןודרינה םוחתב תוחוטב דאמ וא תוחוטב תושח ןה יכ וחוויר ןהמ 73%-ו ,אשונב ןהיתועידיב

 .(ק<.05 ,ת=.18) ם"אותב שומישה ךשמנש לככ תרבוג ןוחטבה תשוחת רשאכ

 רשא יסיסבה עדיל תיפיצפס עגונה לכב הרושק איה יכ דמלמ וז ןוחטב תשוחת חותינ

 לע רבגתהל ,בשחמה תא ליעפהל תועדוי ןה :רמולכ .ם"אות תינכת תרגסמב תורומהמ שרדנ

 ןיא ןהריבדל ךא ,בשחמה תוח"וד תא שרפל םג - תרחא וא וז הדימבו ,תוטושפ תוינכט תויעב

 בשחמב תועידי ןיא ןבורלש המכו המכ תחא לעו ,ם"אות לש הלועפה תטיש לולכמ תא תוניבמ ןה

 .ומצק

 הדובעל האוושהב בשחמה רדחב הדובעה תא תנייפאמה תפסונ הנוכת םע תרשקתמ ,תויטקרידהו

 הליגרה התכב רשא דועב .םינוש הארוה יאשונ ןיב הריחבה תורשפא - איהו ,הליגרה התכב

 תארוהב םירקהל וא ינשה ןובשח לע דחא אשונ שיגדהל ,םידומילה תינכת תרגסמב ,הרומה לוכי

 תעב תונויארהמו תויפצתהמ רבתסמכש ירה ,רתוי רחואמ בלשב םידומילה תינכתב עיפומה אשונ

 .הילע עיפשהל הבר תורשפא ןיא הרומלש ,שארמ העובק תינכת פ"ע רמוחה רבעומ בשחמב לוגרתה

 תחא הרפיסש יפכ ,"תינכתה לע העפשה ןיא הרומל" יכ הרומ חטשב םיאצממה חותינ ,ןכאו

 םיוסמ רימלתש המ - הז עובקל הלוכי הרומש המ" .רקחמה ךרוצל ונייאורש ח"טמ םעטמ תוחנמה

 וא המרב דימלת תולעהל עיצהל הלוכי הרומה .םינותנה קנב ךותמ ,בצק הזיאבו לבקל לוכי

 תינכתב םייוניש עיצהל םילוכי םירומ יכ םג הרפיסש ,תרחא החנמ הראית ,"דימלת דירוהל

 םייונישש תאז םע רוכזל בושח .וז תורשפא לצנל םיברמ םירומה ןיא לעופבש אלא ,המצע

 רבד םוש תונשל םילוכי אל ונחנא" .דבלב ח"טמ י"ע ועצבתי ,ועצוי ןכאש הדימב ,תינכתב

 םילוכי אל םירומהש ,הרוגס תכרעמ וז" ,ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר הרפיס ,"ם"אותב

 ."תונשל
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 הרומה לוכי הליגרה התכבש דועב .ןמזה תקולחל עגונה לכב ותושרל דמועה ןורמתה בחרמ

 בשחמב לוגרתה תעבש ירה ,םינוש םיאשונ דומילל שדקומה ןמזה תאצקה לע הבר הדימב טולשל

 בצמ תונשל השק "םייתריצי" םירומל םגש דמלמ חטשב םיעוריאה חותינ .וז תלוכי ונממ תללשנ

 ס"יב בשחמה רדח תרשמ םירקמהמ קלחבו) ולוכ ס"היבל דחא בשחמ רדח לש ומויק .הז ןותנ

 תורשפאה .בשחמה רדחב שומישל ירפס-תיב ללכה םינמזה-חולל דמציהל תותכה תא בייחמ (ףסונ

 ןיב האוושהל םירוסקה םילוקיש י"ע םג תלבגומ בשחמב הדובעה תועש רפסממ עורגל וא ףיסוהל

 רבתסיש יפכו - ןחיניב האוושהה תלוכי תא תיחפי תונוש תותכל בשחמב הנוש ןמז :תותכה

 תלוכיה ,דועו תאז .תכרעמב םינוש םימרוג י"ע הבושחכ תספתנ תאזכ האוושה ,ח"ודה ךשמהב

 ידיל הרומה ידימ תמיוסמ הדימב תרבעומ םינושה םיאשונה לוגרתל שדקוי ןמז המכ טילחהל

 לוגרתה ילולסמב דימלתה תמר ןיב רעפ רצונ םאש ,ךכ היונב ם"אות תינכת ןכש ,בשחמה

 הדירומ תאז תמועלו ,השקתמ דימלתה םהב םילולסמל םיכיישה םיליגרתה זוחא הלעומ םינושה

 .(1979:99 ,רשנו ןיסוא) םימדקתמה םילולסמל םיכיישה םיליגרתה זוחא תא תכרעמה

 תבלשמה תינתלעפ הדימל %:דמולה טרפה לא הלוכ התכהמ שגרה תא תוריבעמה ,תושדח הארוה

 רפס-תיב תלהנמ 9 טרפכ דימלתה לע תדקמתמה תינדיחי הארוה וא ,םיריחיבו תוצובקב דומיל

 םשייל השק דאמ היה" :יכ הרפיס ,תינדיחיה הארוהה תגהנה תובקעב ם"אות תכרעמ הלעפוה וב

 :ךופהה ןוויכב ךא ,המוד רשק לע החוויד ח"טמ םעטמ החנמ ."בשחמה ילב תאזה הטישה תא

 58% ,ןכאו .בשחמה תלעפה תובקעב אקוור תינטרפ רתויל הנתשמ הארוהה תטיש ,הירבדל

 תסנכה תובקעב הליגרה התכב הארוהה תטיש תא וניש ןה יכ ,וחוויד בשחמב תושמתשמה תורומהמ

 םתואב םג ,דועו תאז .ס"היבב יוניש יכילהת ץיאמ בשחמהש ךכיפל רבתסמ .ס"היבל בשחמה

 דימלתה לא הלוכ התכהמ שגדה תא הריבעמה הארוה תטיש ילמרופ ןפואב הגהנוה אל םהב ס"יתב

 תשמשמה ,תורומה תחא תאז הריבסהש יפכ - הז ןוויכב העפשה םיבר םירקמב בשחמל התיה ,טרפכ

 .תחא הדיחיכ ילש התכה תא יתדמיל סנכנ בשחמהש דע" :הרפס-תיבב בשחמה לע תיארחא םג

 לעו הארוהה תוטיש לע בשחמה תסנכה תעפשה הקדבנ ותרגסמב רחא רקחממ הלע המוד אצממ .8

 .(1990 ,םתלעדטה, םטגפדתת 8 אתטסא) םירומה לש הדובעה יסופד
 האר .תויתרבח תואצות שי ומצעלשכ הארוהה תטיש יונישל יכ ,וז הדוקנב ןייצל יואר 9
 לש ןרקחמ תאו ךוניחב היצזילאודיבידניאה אשונב (1974) איבל לש יללכה ןוידה תא לשמל

 .התכה ירבח ןיב םייתרבחה םיסחיה לע תינדיחיה הדימלה תעפשה תודוא (1980) קניבורו ןיול



21 

 תחקפמ ."התכב תונוש תומר שי וישכע .רחאהמ הנוש דלי לכש תיכוהו הכיפהמ השע בשחמה

 .בשחמה תסנכה תובקעב התנתשה הארוהה תטיש כ"רדב" :אשונ ותואב הנייצ ךוניחה דרשמב

 ללגב קר אל הזש ןבומכ .תילאודיבידניא רתוי אלא המלש התכ לש אל איה םויכ הסיפתה

 ם"אות אשונל החנמ ."הארוהה אשונל תושיג רפסמל זרזכ רתוי ןאכ שמיש בשחמה .בשחמה

 - בשחמב םימיוסמ לוגרת ילולסמ םירגוס ,ס"יבב תינדיחי הארוהב םישמתשמ אל םא" :הפיסוה

 ."ודמלנ אל דועש םיאשונ םיללוכש םילולסמ םתוא

 ןיב תואוושה ךורעל ידכ בשחמה תוח"ודב (ןהמ 80%) תובר תורומ תורזענ הז רשקהב

 םייקל היטנה .התכה תא םיביכרמה םינושה םיטרפה ןיב הנחבהל ליבומש ןפואב ,ןהידימלת

 םהב) חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב רתוי ההובגכ האצמנ םידימלתה ןיב תואוושה

 םירקבמ םהב ס"יתבל האוושהב ,(ףטוש ןפואב תואוושה עוציב לע תורומהמ 46% וחוויד

 הרוצב תואוושה תכירע לע וחוויד תורומהמ 25% קר םהב) ססובמ יתרבח עקרמ םידימלת

 ךרוצל בשחמה תוח"ודב שומיש ןיבל (ססובמ-אל תמועל ססובמ) ס"היב גוס ןיב רשקה .(תפטוש

 .(05.<2 ,ת=.16) תיטסיטטס הניחבמ קהבומכ אצמנ םידימלתה ןיב תואוושה םויק

 תותכה לכב תוינטרפה תוטישה תחא הלעפוה רבכ ורקחנש ס"היתבמ קלחב יכ ,אצמנ תיללכ

 הטישל תילטנורפ הארוהמ רבעמ ךילהתב ואצמנ םירחא ס"יתב וליאו ,םייטנבלרה תועוצקמהו

 תוטישה תחא תא םהירועישב וגיהנה םה יכ וחוויד םירומה תיברמ .תילאוריבידניא רתוי

 תוחפל וא (בשחמב םירזענ םניאש םירומהמ % ,בשחמב תועייתסמה תורומהמ 44%) תוינטרפה

 ,בשחמב תושמתשמה תורומהמ 53%) תוילאודיבידניאה תוטישה תחא םע תילטנורפ הטיש ובליש

 בשחמב םירזענ םניאש םירומ לש הובגה זוחאה .(הארוהב בשחמב םישמתשמ םניאש ולאמ %

 עוצקמב הארוהה תטיש יוניש עבנ דימת אל ,םנמאש דמלמ תוינטרפה תוטישה תחאב םיסקונהו

 הארוהה תטיש יונישש רבדה שוריפ ןיא םלוא .ומצע עוצקמ ותואל בשחמב לוגרת תסנכהמ םיוסמ

 בשחמה לש ותעפשה .ס"יב ותואב םידמלנה םירחא תועוצקמל בשחמה תסנכהל רושק היה אל

 .דמלנה רמוחה לוגרתב עייסמ אוה םהב םייפיצפסה תועוצקמל רבעמ ,הארנ ךכ ,תגרוח

 הרומה ליגל רושקכ אצמנ ,רתוי תוילאודיבידניא ,תושדח הארוה תוסיש ץומיא ךילהת

 ,דבלב תוינטרפ תוטישב רתוי טוקנל וטנ תוריעצ וא/ו תושדח תורומ :הארוהב הלש קתוולו

 םרטב ושמתשה ןהב תוילטנורפה תוטישב הלא תוטיש בלשל וטנ תורגובמה וא/ו תוקיתווהש דועב

 ליג םע םאתמה תמצוע ;[01.5%] .23 = הרומה קתו םע םאתמה תמצוע) ס"היבל בשחמה סנכוה

 שרח ביכרמ תניחבב בשחמה היה תורגובמהו תוקיתווה תורומה רובעו ,([2ע<.01] .36 = הרומה
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 תחקפמ הרפיסש יפכו ,שודיחל לגתסהל ושקתה םירומהמ קלח .םינש ךשמב ודמיל ןה וב ס"היבב

 תוטישהמ ץנמיהל תוסנמ ןה .תורגובמ רתויה תורומה םע ןבומכ איה היעבה" :ךוניחה דרשמב

 הארוה תוטיש וגהנוה םהב ס"היתב תא ובזעו ומק טושפ ןהמ תובר ,תמאבו .תושרחה

 םירבד ."תוצופנ כ"כ אל דוע הלאה תוטישה םהב ,םירחא תומוקמל ורבעו תוילאודיבידניא

 ,תינדיחי הארוהל רבע רפס-תיב םהב םירקמ ויה" :ח"טמ םעטמ החנמ י"ע ורסמנ םימוד

 ןתוא לצא יכ ,אצמנ תאז םע ."השדחה הטישהמ ודחפ ןה יכ ,ובזע תוקיתווה תורומה הבוגתבו

 לככ תוילאוריבידניא הארוה תוטישל רבעמה קזחתה ,בשחמה תסנכה רחאל ס"היבב וראשנש תורומ

 ם"אות םע תודבועה תורומהמ דבלב 40%-ש דועבו ,(ע%.01 ,ת=.26) ם"אותב שומישה ךשמנש

 רסמנ ,הליגרה התכב תוינטרפ רתוי הארוה תוטישל רבעמ לע וחוויד תחא הנשמ תוחפ ךשמב

 תורומהמ 64% י"עו םייתנש דע הנש ךשמב ם"אות םע תודבועה תורומהמ 54% י"ע הזכ חוויד

 10 םייתנשמ הלעמל ךשמב ם"אות םע תודבועה

 עגונ הארוהב בשחמה תלעפה תובקעב הרומה דוקפיתב ללוחתהש ףסונ יוניש :םינויצ ןתמ .6א

 לש דיחי בצוק לש דמעממ הרומה הנהנ רבעבש דועב .םידימלתל םינתינה תוכרעהלו םינויצל

 יזכרו םילהנמה ,םירומה תיברמ .בשחמה - ףסונ םרוג י"ע םג םינויצ םינתינ םויכ ,םינויצ

 תא בשחמב םיגשיהה םיאצומ בשחמב םילגרותמה תועוצקמב יכ ,ורפיס ןודינב ולאשנש בושחמה

 תוכמתסה לע החוויד אל בשחמב תשמתשמה הרומ םוש ,תאז םע .םידימלתה תודועתב םייוטיב

 תוכמתסמ ןהש ורפיס תורומהמ 38% .םידימלתה ינויצ העיבק ךרוצל בשחמב םיגשיהה לע תידבלב

 בשחמבש ולא לע ןהו התכב םיגשיהה לע ןה תוכמתסמ ןהש - 62%-ו ,התכב םיגשיהה לע קר

 םידימלתה ינויצ תעיבק תעב בשחמב םיגשיהל סחייתהל היטנה .ןהידימלתל םינויצ תתל ןאובב

 רמוחל התכב דמלנה רמוחה ןיב המאתה תמייק יכ ורבסש תורומ לצא רתוי הקזחכ האצמנ

 לע קר תוכמתסמ ןהש וחוויד וזכ המאתה לש המויק-יאל ונעטש ולאמ 58% :בשחמב לגרותמה

 -םג בשחמבו התכב םיגשיהה לע תוכמתסמ ןה יכ ורפיסש ןהמ 42% תמועל ,התכב םיגשיהה

 + רחה

 רבעבש דועב .לוגרתהו הארוהה תרגסמ תודיחא - אוהו ,ס"היבל בשחמה תסנכהמ אוה ףא עפשומ

 עתעזטת, :האר) בשחמ עויסב הארוהה אשונב וברי לע ךרענש רחא רקחמב אצמנ המוד םאתמ .0
 .(1990 ,5םטתפזתת 6 אתטסא

 .ישימחה קרפה לש 'ג-ו 'א םיפיעסב ,ךשמהב םג ןודיי םינויצה אשונ .1
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 בשחמה תסנכה תובקעב ירה ,התכה תרגסמב םהינש ושענו הזב הז םיבולש לוגרתהו דומילה ויה

 םימוחת לוגרת ןיבל - הליגרה התכב םייקתהל הכישממה - םישדח םימוחת תדימל ןיב לוציפ לח

 לוגרתה ןכש ,ןורתי ךכב םיאור םיבר .בשחמה תועצמאב הבר הדימב התע השענה ,הלא

 תויעב תשגדהלו םישדח םיאשונ דומילל לצנל ןתינש רקי ןמז ךסוח בשחמב ילאודיבידניאה

 התכה - תורגסמה יתש ןיב םאתל ךרוצב הכורכה היעב הז רשקהב תררועתמ ,תאז םע .םיישקו

 הזל ליבקמ וניא בשחמב לגרותמה רמוחה יכ ונעט בשחמב תורזענה תורומהמ 53% .בשחמהו

 פ"ע - וא םיקזחה םידימלתה לצא וללה תורומהמ 49% תעדל םייק רעפה רקיעשכ ,התכב דמלנש

 .םישלחה םידימלתה ברקב - תורומהמ %

 12 הליגרה התכב תילטנורפ הארוה תטישב שומישל כ"רדב רושק תורגסמה יתש ןיב רעפה

 םיינוניבה םירימלתה שוג לש ותמרל רבעומה רמוחה תמר תא םיאתהל היטנ תמייק וז הטישב

 םידימלתה לצא רקיעב רעפ בשחמב לוגרתה תעב רצונ ךכמ האצותכו ,(1987:183 ,הביטח)

 - םישלחה םידימלתה לצאו - התכב דמלנ אל דועש גוסמ םיליגרת בשחמהמ םילבקמה - םיקזחה

 .התכב דמלנה רמוחה לש וזמ הכומנה המרב םיליגרת בשחמהמ םילבקמה

 שדח רמוח דומלל םיבר םירקמב םיחילצמ םיקזחה םידימלתה :ילילש חרכהב וניא הז רעפ

 םידימלתה םישח םתמועל ךא .הליגרה התכב דמלנ רמוחהש ינפל דוע - בשחמב ולוגרת ידכ ךות

 התכב דמלנה רמוחה לש וזמ ןה תלפונה המרב םיליגרת בשחמהמ םילבקמ םהש ךכמ לוכסת םישלחה

 בשחמב תורזענה תורומה תיברמ ורבס ,םדוקה קרפב ןייוצש יפכ ,ןכאו .התכה ראש לש וזמ ןהו

 ,תלעותה ברימ תא בשחמהמ םיקיפמה ולא םה םיינוניבהו םיקזחה םידימלתה יכ (ןהמ 89%)

 13 בשחמהמ תלעות םיקיפמ םניאש טעמכ םישלחה םידימלתהש ורבס (52%) ןתיצחמכו

 ,הרומה ינפב תפסונ המישמ בשחמב לוגרתל התכב דומילה ןיב לוציפה דימעמ ,הרקמ לכב

 רועישב השענש המ ןיב רשק רוציל אוה הרומה ריקפת" :ךוניחה דרשמב תחקפמ הנעטש יפכו

 רזוע רתוי רחואמש ילכ אוה בשחמב רועישה .התכב ליגרה רועישב השעייש המ ןיבל בשחמב

 שי הרומל" :ח"טמ םעטמ החנמ י"ע העבוה המור העד ."ומצעלשכ בשחמ רועיש ןיא .התכב הרומל

 ,ח"טמ לש תשרופמה ותצלמהל דוגינב דמוע בשחמב לוגרת בולישב תילטנורפ הארוהב שומיש .2
 היגולונכטל זכרמה :לשמל ,האר) תינדיחי הארוהב הטיקנ םע בשחמב הדובעה בולישב לגודה
 .(1986/7:6 ,תיכוניח

 םתלזטת, פ3תקדתת) רחא רקחממ התלעש הנומתה םע יחכונה רקחמה יאצממ םייבקע הז אשונב .3
 רקיעב בשחמב הדובעה תמרות בשחמב תועייתסמה תורומ תעדל יכ ונאצמ וב ,(1990 ,6 אגטסא
 .םישלחה םידימלתל טעמב ךא הליעומ וא הליעומ הניאו םיקזחה םידימלתל
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 איהש היצמרופניאה תא לצנלו לבקמ דליהש לוגרתה תמר תא תונשל :בשחמל רשקב םידיקפת ינש

 עובקל הרטמב ,וכלהמבו בשחמב לוגרתה תליחת ינפל ךרענה ןוחבאל הנווכה] ןוחבאהמ תלבקמ

 וז .[לוגרתה ידכ ךות תולגתמה תודחוימ תויעב רתאלו םיליגרתה לש תיתלחתהה םתמר תא

 היצמרופניאה תא תולצנמש תורומ שי .הלש םירועישה תא ןנכתל ידכ הרומל הבושח היצמרופניא

 תוחפ סתיתהל תוצור ויה תורומה .בשחמה ח"וד תא אורקל תועדוי אל ללכבש הלאכ שיו ,תאזה

 לע תוננולתמ תורומה םירקמ הברהב .עובש ידימ רמוחה תא ןיכהל ןתוא ץלאמ אוה יכ ,ח"ודל

 ."בשחמה תוח"ודל םאתהב רועישה תא ןיכהל ןמז ןהל היה אלש - רמולכ ,ןמז יצחל

 ןפואב .הרומה דיקפתב םייתועמשמ םייוניש םיללוחתמ בשחמב שומישה תגהנה תובקעב :םוכיס

 ובו הרומה לש ודיקפתב םיילנויספורפ םיטביה תבחרהל תמרוג בשחמה תסנכה יכ אצמנ יללכ

 "תודייטצה" רבתסמכ תבייחמ בשחמה תסנכה .דיקפתה לש םייטרקורויב םיטביה תשגדהל תינמז

 הארוה תורגסמ ןיב םואיתו ןוגרא תלוכי ,םיבשחמב עדי :םישדח םיילנויספורפ םיבאשמב

 .הארוהה תטיש יונישו ,רצונש שדחה בצמב ןורמת בחרמ רוציל תרשפאמה "תויתריצי" ,תונוש

 עיפשהל תלוכי יא :דיקפתה לש םייטרקורויב םיטביה תשגדהל םג בשחמה תסנכה תמרוג העשב הב

 "הרקבו חוקיפ"ב קוסיע ,םינושה םהישגדהו הארוהה ינכת ןוויג לעו ןמזה תקולח לע

 תודוסיה ןיב םייקה חתמה .תיסחי תוסושפ תוינכט תויונמוימ לע תוסלתשהו ,םייביספ

 תובקעב םג םייקתהל ךישממ ,הרומה דיקפת סיסבב םיחנומה םייטרקורויבהו םיילנויספורפה

 דמימה תוקזחתה "תנכס" רשאכ ,תושדח תורוצ התע שבול אוה ךא ,ס"היבל בשחמה תסנכה

 תושדחה תוילנויספורפה דיקפתה תויפיצ ןכש ,רתויב תישממ תיארנ יביספה יטרקורויבה

 רמוחל בשחמב לגרותמה רמוחה ןיב םאתל השירדה ,לשמל ךכ .תויתייעבכ םיבר םירקמב תוררבתמ

 םיילנויספורפ םיטביה םנמא הפיסומ תורגסמה יתשב םידימלתה יגשיה ןיבו התכב דמלנה

 םירחאה םייונישה בקע הלאכ םיטביה ןדבא לע "תוצפל" היה יושעש ןפואב הרומה דיקפתל

 השירדב רבודמ ןכש ,ילנויספורפה דצל שממ לש תפסות ךכב ןיא השעמל םלוא ,וללוחתהש

 התכה - תורגסמה יתש ןיב םואיתב בר ישוק םייק :ידמ תוחובג רדיקפת תויפיצב הכורכה

 .תויתואיצמ יתלבכ םיבר םירקמב הלגתמ וזכש המישמב חילצי הרומהש היפיצהו - בשחמהו

 יושע ,טרפכ דימלתה לע רתוי בר שגד תומשה תוטישה תחאל תילטנורפ הארוה תטישמ רבעמה

 הרומה דיקפתל תופסוותמ הז הרקמב םלוא ,בשחמה ןיבל התכה ןיב םואיתה לע לקהל םנמא

 ןהילע טלתשהל - ירשפא יתלב םיתעלו - השקש תומישמ וינפב תוביצמ ןה ףאש ,תורחא תויפיצ



25 

 בוקעלו םיילאודיבידניא לוגרת ילולסמ תונבל השירדה .הרומה תושרל דמועה ןמזה תרגסמב

 ההובג היפיצכ איה ףא הלגתמ בשחמהו התכה ןיב םואית ךות םידימלתהמ דחא לכ תומדקתה רחא

 .היטביה לכ לע הב דומעל םישקתמ םירומש ,ידמ

 ידיקפת-ןיבה רושימה :םיירקיע םירושימ ינשב תואצות תויהל תויושע הלא םיכילהתל

 ,ומצע הרומה תשגרהל רושק רשא ידיקפת-ךותה רושימהו םידימלתל הרומה ןיב םיסחיל עגונה

 .ןלהל ונחביי ולא םימוחתו

 דימלת-הרומ יסחיב םייוניש .ב

 קר אל תורורב תוכלשה - ךכל .לוגרתה ןמזב תעמשמו רדס לע רומשל ךרוצב אטבתמ בשחמה רדחב

 רחאמ .הידימלת ןיבל הניב םיסחיל רושקה לכב םג אלא ,ומצעלשכ הרומה ריקפתל עגונב

 גואדל הרומה תבייח ,תילאודיבירדניא הרוצב עצבתהל הכירצו זוכיר תשרוד בשחמב הדובעהש

 םידימלתה םידבוע בשחמה רדחב ,ףסונב .הזל הז ועירפי אלו טקשה לע ורמשי םידימלתהש ךכל

 םיינכט םיישק לע דמלמ תויפצתה חותינ .םינש ךרואל תובר תותכ תרשל רומאה ,רקי דויצ םע

 םיפרטצמ ,ךכ ידכ ךות תוררועתמה תולאשו בשחמב הדובעה ךלהמב םידימלתה םילקתנ םהב

 ,(ישילשה קרפב - ליעל האר) םמצע ןיבל םניב ןילמוג תוליעפב םירימלת לש םקוסיעל

 האצותכ .תוכומנה תותכב רקיעב ,תעמשמו רדס תורפה לש םירקמ יובירל םיאיבמ ולא םימרוגו

 תושח ןקלחו ,תעמשמו רדס לע הרימשב הנושארבו שארב בשחמה רדחב תובר תורומ תוקסוע ,ךכמ

 המ ,רטוש ומכ השיגרמ ינא" :בשחמה רדחב תורומה תחא האטבתהש יפכ .וז המישממ תורמרמתה

 ריקפתמ תחנה רסוחל רחא "ןורתפ" ."והזו ,רטוש לש םידגב שובלל הז תושעל הכירצ ינאש

 תורומב ופלחוהו בשחמה רדחמ תועובקה תורומה ורדענ םירקמ רפסמב רשאכ הלגתנ "רוטיש"ה

 תורומה ורבס אל ןחוויד יפ לעו ,ס"היבב םיליעפ םירוהב ףא - רפסמ םירקמב - וא ,תורחא

 .בשחמב םידימלתה לש הדובעה ביטב העיגפ םושמ התיה ןתורדעיהב יכ

 הלעפהב תוכורכה תויסיסבה תויונמוימב םכתסמ בשחמה אשונב תורומה תיברמ לש ןהיתועידי

 םיבר םירקמב תולפונ םיבשחמה םוחתב הלא תורומ לש ןהיתועידי .ם"אות תינכת לש תינכטה

 הרוקה לע תוכלשה וז העפותל יעבט ןפואב .תוהובגה תותכב ,רקיעב - ןהידימלת לש ולאמ

 בצמ הרומהמ רתוי בשחמב אצמתמ רדימלתהש ,הרוק ידמל תוחיכש םיתעל יכ אצמנ ךכ .התכב
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 תונססהל דוגינב .ידוסיה ס"היב לש הליגרה התכב רבעומה רמוחל עגונש המב רתויב רידנ

 ,רתוי תורגובמהו תוקיתווה דחוימבו - תורומהמ קלח ברקב בשחמל השיגה תא תנייפאמה

 בשחמל םיסחיתמ - ישיא בשחמ םתיבבש תוהובגה תותכה ידימלת רקיעבו - םיבר םידימלת

 תא חרכהב םידימעמ ולא תושיג ילדבה .םתביבסמ םייאמ-אלו ,רכומ ,ליגר קלחכ ,"תויעבט"ב

 התכב ררושה בצמל דוגינב - בוש ,םידימלתהמ קלחל סחיב המ-תותיחנ לש הדמעב הרומה

 םינותנה תויחמומהו עדיה לע ראשה ןיב תנעשנה ,הרומה לש ותוכמס תמגפנ הז ןפואב .הליגרה

 -הרומ יסחיל םייניפואה םיירטמיס-אה םיסחיה ;םידימלתל םירבעומ תויהל םירומאהו וידיב

 .םיירטמיס רתויל םיכפוה דימלת

 הדובעל םיכשמנ םידימלתה יכ הלוע םהמ ,םירומהמ קלח לש םחווידל םג רשקתמ הז ןינע

 ןיאשכ םירעטצמו בשחמל םיכלוהשכ םיחמש םה" .הליגרה התכבש וזל רשאמ רתוי בשחמה רדחב

 תרדענ ינאשכ םירעטצמ םהש רמאל יל השק" :ךויחב הפיסוהו ,תורומה תחא הרפיס ,"בשחמ

 תורומ י"ע תופוכת םיתעל העמשוהש תואטבתההו ,"הרחתמ הרומ" ןיעמל ךפוה בשחמה "...התכהמ

 ,"הרומל ףילחת אל אוה בשחמה" :וא ,"הרומה םוקמב אב אל בשחמה" :הארוהב בשחמב תורזענה

 תורשפא ינפמ תוששוחו בשחמה י"ע ןדמעמ ןוכיס תורשפאל תורומ תועדומ המכ דע ילוא תדמלמ

 .וז

 לש היצאוטיסב הרומה דיקפתב יטרקורויבה דצה תוקזחתהו ילנויספורפה דצה תושלחיה :םוכיס

 בשחמה ררחב .םידימלתה ןיבל הרומה ןיבש דיקפתה יסחיב רורב יוטיב ידיל תואב בשחמ-תתכ

 תישענ םהילע הרימשהש ,תעמשמו רדסל תורושקה תומישמב הבר הדימב קוסע הרומה ומצע אצומ

 ,ודיבש יעוצקמה עדיה ןורתימ תעבונה תוכמסב - תוחפו ,תילמרופה ותוכמסב שומיש תועצמאב

 קלח םיכרועש האוושההו הז בצמ .וידימלת לש הזמ םיתעל לפונ םיבשחמל עגונה לכבש - עדי

 םיכילומ םדאה-הרומה ינפ לע בשחמה-"הרומ"ה תפדעה ךות ,בשחמה ןיבל הרומה ןיב םידימלתהמ

 ךכלו ,יעוצקמה םדמעמל םויא ביצמ בשחמהש םישח רשא ,םירומ ברקב תורמרמתהו לוכסת תשוחתל

 .םירומה םישחש תישיאה תוירחאה תשוחת לע םג תועפשה - אבה ףיעסב ררבתיש יפכ -

 םירומה םישחש תישיאה תוירחאה תשוחתב םייוניש .ג

 בצמל ויתובוגת תוניינעמ וידימלת םע ויסחיבו הרומה ריקפת תרדגהב םייונישה עקר לע

 ןמזב (הדובעה רסוח וא) הדובעהמ לוכסתו םומעיש לע וחוויר תובר תורומ .הז שדח

 המ הברה יל ןיא .תמאב הרוק אל רבד םוש .םמעשמ יר הז" :בשחמב לוגרתב םיקסוע םידימלתהש
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 ינא םש יכ ,התכב הדובעה תא הפידעמ ינא" :הפיסוה תרחאו ,תורומה תחא הרמא ,"תושעל

 יל רוסא - םש תברעתמ אל ינא .ןמז זובזב הז" :הנעט תפסונ הרומ ."ימצעמ רתוי תנתונ

 :הרפיס תרחא הרומ ."יביטקא רתוי הברה דיקפת יל שי התכב .תיביספ דאמ ינא זא .ברעתהל

 - עדוי התאו ,אטבתהל הלוכי אל ינא .םש תלבגומ דאמ ינא .בשחמה רדחב דובעל 'ףיכ' ןיא"

 םיכילהתל תורומה תושחש תישיאה תוירחאה תשוחתל תורושק הלא תושגרה ."המבל םיקוקז םירומ

 לוגרתב םיקוסע ןהידימלתש ןמזב יכ ,ורפיס תובר תורומ .בשחמה רדחב םידימלתה לע םירבועה

 ,תורומה תחא הרפיס ,"בשחמה רדחב תושעל המ יל ןיא" .תורתוימ טעמכ ןמצע תושח ןה בשחמב

 רבעמ ."הנוכמ ומכ םימעפל השיגרמ ימצעב ינא .םהלש תיאמצע הדובע וזו םילגרתמ םידליה"

 .בשחמה רדחב שחרתמל ללכ תויארחא ןה ןיאש ולא תורומ תושח ,תעמשמו רדס יאשונל

 -ךסב ינא" :הפיסוהו ,תורומה תחא הרפיס ,"ינממ אל ,בשחמהמ םיליגרת םילבקמ םידימלתה"

 ךחאב בושחמה תזכר ."ינכט דאמ ןינע הז .תולקת ויהי אלש ,ןיקת היהי לכהש הזל תגאוד לכה

 .הז המל תעדוי אל ינא .בשחמב ןהשכ תונשי שממש תורומ שי" :רשקה ותואב הריעה ס"היתבמ

 יל שי רבכ המ' :יל הרמא איה ,תמלוחו תבשוי םתס איה המל התוא יתלאש ינאשכ ,ןהמ תחא

 ."'בשחמה לש ילכ .ילכ לש ןקת לע הפ ינא .הפ תושעל

 וניב םיסחיבו הרומה לש דיקפתה תויפיצבו תורדגהב וללוחתהש תורומתהש ,ןכ םא רבתסמ

 יטרקורויבה דצה תשגדהב הנושארבו שארב - תיבשחמה היצאוטיסב - ואטבתהשו ,םידימלתה ןיבל

 יביטקיבוסה יומידב םג יוטיב תואצומ ,םיילנויספורפה םיטביהה תשלחה ךות הרומה תדובע לש

 תעב םידימלתה םירבועש םיכילהתל תישיא תוירחא תוחפ שח אוה ,ומצע יניעב הרומה לש

 .ךכמ הצורמ וניא - םירקמה תיברמבו ,בשחמב לוגרתה

* 

 ריקפת תויפיצש ךכ לע עיבצמ הרומה דוקפית לע בשחמה תעפשהל םיעגונה םיאצממה םוכיס

 ןיב םאתל ךרוצה) תופסוותמ - תורחא ,(הארוהה תטיש יונישל רושקה לכב) תונתשמ תומיוסמ

 קלחלו םירועישה תא תונבל ידכ בשחמה י"ע םיקפומה םינותנה תא לצנלו בשחמל התכה

 הליגרה התכב תויביטקאמ רבעמ) הרומהמ תולטינה תומיוסמ ריקפת תויפיצ םג ןנשיו ,(םינויצ

 בשחמ תינכת תלבקל םיםיוסמ דומיל ינכת תונשל תלוכימ רבעמ ,בשחמה רדחב תמיוסמ תויביספל

 .(ןמזה תקולחל רושקה לכב ןורמתה בחרמ םוצמצו ,התונשל הבר תורשפא ןיאש הלעמלמ תבתכומה

 רדחב .ינכט רתוי ןווג לבקלו יטקרידה-יגוגדפה ויפואמ דבאל הרומה ריקפת יושע תיללכ

 רדסל תורושקה תויעב עקר לע םידימלתל הרומה ןיב םיתומיעל םייוכיסה םילוע בשחמה
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 ליעפמ - בשחמה תומדב "הרחתמ הרומ" םע האוושהל אשומ םיתעל הווהמה - הרומהו ,תעמשמו

 יעוצקמה עדיה תופידעב אלו ס"היב הנבמב ולש ילמרופה סוטטסב הסיסבש ,תוכמס וז תרגסמב

 םהש םישח םירומהמ קלחש ,ךכל תואיבמ ותוכמסבו הרומה דיקפתב ולא תורומת .ותושרל דמועה

 ,ןוגכ) םימוחת רפסמב .בשחמה רדחב םיללוחתמ רשא םיידומילה םיכילהתל םיארחא םניא

 הרומה לש הדובעה ןונגס יוניש ,(הארוהה תטיש יונישבו התכב םינוש םידימלת ןיב האוושהב

 עקרמ םידימלת םירקבמ םהב ס"יתב תמועל ,תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב רתוי טלוב

 וללהו ,הארוהה לגס ברקב םיסחיה רושימב םג ואצמנ תוליבקמ תומגמ .ססובמ ימונוקאויצוס

 .אבה קרפב הנראותת
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 הארוהה לגס ברקב םיסחיהו בשחמה :ישימח קרפ

 היושע תירפס-תיבה תכרעמל - בשחמה - שדח ביכרמ תסנכה יכ תנעוטה ,תיללכה ונתרעשה

 חותינ .הארוהה לגס דמימל תוסחיתה ךות ןאכ תקדבנ ,וז תכרעמב תויתרבח תורומת ללוחל

 ביכרמה תא כ"רדב ללוכ תירפס-תיבה תיתרבחה תכרעמב ומוקימו הרומה דיקפת תרדגה

 תוכמסה ילעבו - םירחאה לגסה ירבח - םיתימעה יביכרמ תאו םדוקה קרפב חתונש "ידימלת"ה

 םיסחיה :םינוש םידמימ השולש ןיב הנחבה ךות ןלהל ןודיי הז אשונ .יחכונה קרפב וחתוניש

 .םוקמב םיגוהנה לוהינה יסופדו ,ס"היבב ודמעמו בושחמה זכר דיקפת ,םמצע םירומה ברקב

 םמצע ןיבל םירומה ןיב םיסחיב םייוניש .א

 יגשיהל םיסחיתמה בשחמ תוח"וד ףטוש ןפואב תולבקמ ם"אות תכרעמב תורזענה תורומ

 - ולא תורומ יחוויר פ"ע) עובשל תחא כ"רדב אוה תוח"ודה תלבק תורידת .בשחמב ןהיתותיכ

 םינותנ םיללוכ הלא תוח"וד .(םירקמהמ 21%-ב) םייעובשל תחא וא (ורקחנש םירקמהמ 73%-ב

 םהב םיטרופמו ,בשחמב םילגרותמה תועוצקמהמ דחא לכב דימלתו דימלת לכ לש םיגשיהה יבגל

 .יתתיכה עצוממהו ,םידימלתהמ דחא לכ לש יללכה עצוממה ,םינושה לוגרתה ילולסמב םיגשיהה

 תוח"ודל ףרצמ םיבר םירקמבש ,ס"היבב בושחמה זכר י"ע דימת טעמכ בשחמהמ םיקפומ תוח"ורה

 זכרה .םהב לפטל יואר ותערלשו תוח"ודהמ ולעש םייתייעב םיאשונל עגונב ולשמ תורעה הלא

 הרומ לכל ישיא ןפואב תוח"ודה תא קלחמ וא ,םירומה רדחבש םירומה יאתב תוח"ודה תא חינמ

 לכ לש תוח"ורה לכ יכ תודמלמ רקחמה תויפצת .התכב וא בשחמה רדחב ,םירומה רדחב - הרומו

 ,בשחמה בצומ וב הלעפהה ןורדחב וא להנמה רדחב ,ס"היב תייקיתב כ"רדב םיזכורמ תותכה

 םירקמה בורב יכ ,הלוע תורומה םע תונויארהמ .םידימלתה יפוסמ םיאצמנ וב םלואל דומצה

 ,תאז םע .תורומה ןיב תידדה המכסה ךותמו היולג הרוצב תורומה ןיב תוח"ור תאוושה תכרענ

 "ץיצהל" ידכ הלעפהה ןורדח לש יסחיה ודודיב תא תורומ ולצינ םהב םירקמ רפסמ ופצינ

 .ןהב םיגשיהה בצמ המ קודבלו תורחא תותכ לש תוח"ודב

 םהמ קלחבש דועב :תונוש תודימב ךא ,הלאכ תואוושה תומייקתמ ס"היתב לכב יכ ,רבתסמ

 תכנחמ ךכ לע הרפיס .לבוקמו חוור גהונ תקזחב ןה םירחאב ,ידמל תורידנ ןניה תואוושהה

 המ תא תועיבמ תורומש יתעמש םימעפ רפסמ" :בשחמב םישמתשמ םניא ןיידע הירימלתש ,'א התכ

 הפיסוהו ,"ער וא בוט היה ח"ורה םא הינשל תחא תורפסמ ןה .בשחמה ח"ור לע תובשוח ןהש
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 לע תורבוע תורומה ,םירומה רדחב" :הארוהב בשחמב תעייתסמ הניא איה םגש ,תונמאל הרומ

 אל הז .םייפיצפס םירימלת לש תוהובג תואצות לע תוביגמ ןה .תואצות תופילחמו בשחמה ח"וד

 העתפה שישכ הרוק הז .תידוס יר איה ח"ודל תוסחיתהה לכה ךסב .תובורק דאמ םיתעל הרוק

 המרל תופצל ןתינ ןהב קר ןכש ,תוליבקמ תותכמ תורומ ןיב כ"רדב ןה תואוושהה ."הבוטל

 התכה םע הלאכ תואוושה תומייקמ ןה יכ ורפיס בשחמב תורזענה תורומהמ 68% .םיגשיהב המוד

 תותכ ןיב םגש תורומ וחוויר םימיוסמ םירקמב ."תונמוזמ םיתעל אל" יכ םא ,הליבקמה

 הלוע תותכה תחאב םידימלתה תמרש רורב היה שארמ" ןכש ,האוושהה הרשפאתנ אל תוליבקמ

 התמרש הנוכשמ םיאב הנושארה התכה ידימלת ןכש ,הליבקמה התכה ידימלת לש וז לע הברהב

 רקיעב םה םיוושומה םינותנה ."תרחאה התכב םירימלתה ירוגמ רוזיא לש וזמ ההובג תיתרבחה

 .התכב רתויב םישלחהו רתויב םיקזחה םידימלתה לש םיגשיהה עצוממו םייתתיכה םיעצוממה

 בשחמב ןהיתותכ יעוציב יבגל תורומ י"ע תוכרענה תואוושהה יכ ,אצמנ יללכ ןפואב

 לע תורומהמ 75% וחוויד םהב) חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב רתוי תוחוור

 60% וחוויד םהב) ססובמ עקרמ םידימלת םירקבמ םהב ס"יתבב - תוחפו ,(תואוושה תכירע

 ןיבל (ססובמ-אל תמועל ססובמ) ס"היב גוס ןיב םאתמה .(הלאכ תואוושה םויק לע תורומהמ

 הניחבמ קהבומכ אצמנ ןהיתותכ לש בשחמה תוח"וד ןיב תואוושה ךורעל תורומה תייטנ

 .(26.05 ,ת=.18) תיססיטטס

 ןיב תוחיתמ תרצוי הניא תוח"ודה תאוושה יכ ,ונעט ןודינב ונייאורש תורומהמ קלח

 התכהמ הרומה םע םיבוט דאמ םירשק יל שי" :ןהיניב תורחת לע דיעמ רבדה ןיא ןכש ,תורומה

 ,תאז תמועל ."תומוד תואצות ונל שי םא תולכתסמ ונחנאו" ,תורומה תחא הרפיס ,"הליבקמה

 שי בשחמה תסנכה תובקעב" :תויתורחת ןיבל הלא תואוושה ןיב רוריבב תורחא תורומ ורשיק

 לכתסהל תושקבמש תורומ שי" :הריבסהו ,תורומה תחא הנעט ,"תורומה ןיב תורחת רתוי

 - "הרומה לש החלצהה תא םג םיאור בשחמה ח"ודב יכ ,תורחא תורומ לש בשחמה תוח"ודב

 לש התחלצהל דדמכ םג אלא ,התכב םידימלתה לש םתחלצהל דדמכ קר אל שרפתמ ח"ודה ,ונייה

 .תורחת רצוי הז .יולגב אל לבא ,בשחמ תוח"וד תוושמ תורומה" :הרפיס תרחא הרומ .הרומה

 תורומש ,םג הרוק םיתעל ."בוט רתוי תמדקתמ הליבקמה התכהש הזמ ,תלכסותמ תצק לשמל ינא

 ח"ודב יתתיכה עצוממהשכ" :תורומה תחא הרפיסש יפכ - בשחמה ח"וד לע םר לוקב תוברברתמ

 דחא תלהנמ ."םיברב הז תא םסרפל ךרד תואצומש תורומ שי ,תטלוב הרוצב הלוע בשחמה

 ןה םיהובג םיגשיה ןהל שישכ .תורומה ןיב היומס תורחת שי" :רשקה ותואב הפיסוה ס"היתבמ
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 בשחמה תוח"וד תאוושה הוולמ םימיוסמ םירקמב ."םירומה רדחב וא ילצא 'ץיוושהל' תואב

 בושחמה זכרכ םג שמיש רקחמה תפוקתמ קלחבש ,םילהנמה רחא דיעהש יפכ .םיניוע תושגרב

 .[בשחמב םיוסמ לוגרת לולסמב] 'םיעוקת' םידימלת המכו םיעצוממ םיוושמ" :ורפס-תיבב

 ."םיצחל רצוי יאדווב הז השעמל לבא .ץחל ןיא חטשה ינפ לע .תואוושה שי עובש לכב ,השעמל

 יכ ,תופטעמ ךותב תורומל תקלחמ ינא בשחמה תוח"ור תא" :רחא ס"יב לש בושחמה תזכר הריבסה

 תחא ואניק ןה .תויעבל ליבוה הזו תורחא תורומ לש תוח"ודב ולכתסהש תורומ ויה רבעב

 רתוי התכ ךל שי יכ םיבוט רתוי םינויצה ךלצא ,הא' :ומכ םירבד הינשל תחא ורמא ,הינשב

 ."הלאכ םירבדו ,'הבוט

 תוח"וד תאוושהב ןבצמ תא רפשל תורומ תוסנמ םימיוסמ םירקמבש ,הלוע תונויארהמ

 רקיעבו ,ןהידימלת יגשיה תאלעהל ןווכמב תומרוג ןהש ךכ י"ע ,תורחא תותכ םע בשחמה

 :הז ךרוצל תורומ תושמשמה תוקינכטהמ קלח הטריפ ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר .םהבש םישלחה

 הרוצב - םהל תוארמ ןה .בשחמב םיליגרת תריתפל םידימלתה תא שארמ תוניכמש תורומ שי"

 יתיאר םג .החיכש דאמ היעב וז .בשחמב םיוסמ ליגרת רותפל קוידב ךיא - הנבה ילב ,תינכט

 ליגרתה תא םהל ריבסהל ילב ןוכנה רותפכה לע ץוחלל ךיא ןהלש םידימלתל תוארמ תורומ רציכ

 תורומה" :םייתתיכה םיגשיהה רופישל תפסונ הטיש הנייצ ונייאורש תורומה תחא ."יפיצפסה

 בשחמב דובעל ןהלש םידימלתה תא תוחלוש ןה .םירועישה רפסמ תאלעה י"ע הז תא תושוע הלאה

 םירומ" :הרפיס רקחמב וללכנש ס"היתבמ דחא תלהנמ ."הליבקמה התכהמ םידלי םש םיבשוישכ

 ינא .תדרוי התכה לש המרה זא יכ ,בשחמב םירועיש ודיספי םידימלתהש בצמ עונמל םיסנמ

 לש תויורדעיה תוחפ שי בשחמ ונלצא שיש זאמש ,ךכל תוביסה תחא תוחפל וזש תבשוח

 תורומה" :ההז התרטמש ,תימיטיגל תוחפ הקינכט הנייצ ונייאורש תורומה תחא ."םידימלת

 לש המרה םואתפש האור בשחמה לע תיארחאה זאו .הנוכנה הבושתה המ םידימלתל תורמוא טושפ

 ,תפסונ הרומ ירבדל ."הרקש המל היצקידניא הליבשב הזו ,הלעמ-הלעמ 'תצפוק' םיוסמ דימלת

 לע היצלופינמ ושע והשכיאש תורומ לע םינושמ םירופיס ינימ לכ ונל הרפיס ח"טממ החנמה"

 ידכ הז" יכ תורומה תחא הרמא ,תורומ ןתוא דצמ וז תוגהנתהל םיעינמה לע ."תואצותה

 ."םירומ ןיב תורחת הז" :הפיסוה תרחא הרומו ,"הבוט התכהש תוארהל

 בשחמב לוגרתל עגונב קר אל תומייקתמ םירומ ןיב תואוושה יכ ,ריעהל יואר וז הדוקנב

 יפכ ,הנושכ הספתנ בשחמה תוח"וד תאוושה יכ הארנ ,תאז םע .התכב הדובעל סחיב םג אלא

 -יא" ;"תאזכ האוושה םירשפאמ בשחמה תוח"וד קר .האוושה ןיא התכב" :תונוש תורומ ורפיסש
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 הליגרה התכב םג" ;"דמלנה רמוחה המ קר.םיוושמ ,םש ,הליגרה התכב םינויצ תוושהל רשפא

 ,רבתסמ ."בשחמב לוגרתה יבגל קר תישענ תוליבקמה תותכה ןיב האוושהה כ"רדב לבא ,םיוושמ

 רמוח םיריבעמה ,םירומ י"ע םינתינה םינויצ תועצמאב "תינרמש"ה הכרעההמ הנושב יכ ,ןכ םא

 ךורעל בשחמה תוח"וד םירשפאמ ,םידימלתה תכרעהל םינוש םינוירטירקב םישמתשמו הנוש

 קדבית בשחמה תוח"וד י"ע תקפוסמה וז תורשפא .דיחא סיסב לע תוליבקמ תותכ ןיב תואוושה

 .הרומה לש ותדובע ביט תניחבל עגונה ,רחא רשקהב םג ךשמהב

 םיתימעו םיארוק לש םניעל םישיגנה בשחמה תוח"וד תועצמאב יכ דמלמ הז םוחת םוכיס :םוכיס

 םירשקה ךרעמ הנתשמו ,היתואצותו ותדובע תופשחנ ,הרומה ףשחנ ,התכה הרומל םיפסונ

 הרומה היה הב תירפס-תיבה תכרעמב שדח וניה הז בצמ .ויתימע ןיבל וניב תויפיצהו

 ותוא ערימה תומכו תוהמ לע "ריחי טילש" היהו ותתכ םע תיכוניחה ותדובעב תיסחי ימונוטוא

 ערימה לע ותטילש חכ תתחפה - דחי םג םידמימה ינש .היתואצותו ותדובע יבגל ויתימע ועדי

 תובירי ,תויתורחתב אטבתמה - יוניש ,םיתימעה יסחיב יונישל םיאיבמ - הפישחה ינכתו

 .הלוכ תכרעמה עוזעז תויהל היושע האצותהו ,תוניועב םג םיתעלו םיטקילפנוקו

 רפסה-תיבב ימינפה םידיקפתה ךרעמב םייוניש .ב

 ."בושחמ זכר" - שדח דיקפת הפיסוה תירפס-תיבה תכרעמל בשחמ עויסב הארוהה תסנכה

 ירבחל סחיב תוכמסו חכ דיקפתה לעבל קינעמו יפיצפס ערי בייחמ ותרדגה םצעמ הז דיקפת

 להנמ ןיבל םניב תכוותמ הילוח בושחמה זכר הווהמ םרובעש ולאל סחיב דחוימב ,םירחאה לגסה

 .הלא םירשקהב וניאצממ חותינ ןלהל .ס"היב

 םג הגוכמ דיקפתה) "בושחמ זכר" רותב לגסה ירבחמ דחא שמשמ ורקחנש ס"היתב לכב

 םיטביהה לכ תא ס"היב ךותב זכרמ דיקפתה לעב .("ם"אות זכר" וא "בשחמה לע יארחא"

 תאצוה ,בשחמה רדחו תכרעמה תוניקתל הגאד תוללוכ ויתומישמו ,בשחמה םע הדובעל םירושקה

 .בשחמה םע הדובעל עגונב םירומה תכרדהו ,בשחמהמ תוח"וד

 12-ב .רפסה-תיב להנמ י"ע ודיקפתל בושחמה זכר רחבנ ,רקחמב וללכנש ס"היתב לכב

 אבוה ס"יתב 2-ב וליאו ,ס"היב לגס ירבחמ דחא ריקפתל רחבנ ,ורקחנש ס"היתב 14 ךותמ

 ,ריקפתל םיוסמ דמעומב רוחבל ותטלחהב .הז דיקפת לש ויולימ ךרוצל דחוימב ,םדא ץוחבמ

 ולש היצביטומהו בשחמה םוחתב דמעומה לש ותונינעתה :םיירקיע םילוקיש ינשל להנמה סחייתה
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 ותמאתה תא ועבק םתניחבמש םירושיכ רפסמ ונמ םילהנמה .דמעומה ירושיכו ,דיקפתה תא אלמל

 אשונל השיגו םירומה ראש םע הלועפ ףתשל תלוכי ,הדובעב תוירחא :דיקפתל דמעומה לש

 עוצקמ תזכר ףא וא ןובשחל הרומ הז דיקפתל הרחבנ ,ורקחנש ס"היתב 14 ךותמ 9-ב .בשחמה

 עייסמה םרוגכ ןובשחב עדיה תא ונינפב ונייצ בושחמ תוזכרו םילהנמ רפסמ .ס"היבב ןובשחה

 ןבומכ .בשחמ עויסב הארוהה זוכרב תמיוסמ הרשכה םדאל הנקמהו בשחמה םוחת לע תוטלתשהב

 םדא ורישכה ,ם"אותב דוחייבו בשחמ עויסב הארוהב יפיצפס עדיו ,םיבשחמב יללכ עדיש

 דחאב בושחמה תזכר הנייצ בשחמ עויסב הארוהבו ןובשחב עדיל רשקהב .בושחמ זכר דיקפתל

 תודחופ יד תורומה .'םיצפוק' ול ויה אל ,דיקפתה תא בוזעל תבשוח יתייה םא" :ס"היתבמ

 תועתרנ דאמ תורומה .בשחמב הקיטמתמה ןינעמ רקיעב תודחופ ןה .רכומ-אל והשמ הז .בשחמהמ

 םיבשחמלו ןובשחל השיגה תא ונייצ ח"טמ םעטמ תוחנמה םג ."בשחמב הקיטמתמ לש אשונהמ

 הרומה דיקפתה תא האלימ םעפ" יכ הריעה ןהמ תחא יכ םא ,בושחמה זכר לצא םיבושח םירושיככ

 םילגרתמש םיפסונ תועוצקמ הברה שי רבכ םויכ יכ ,עבוקש המ אל רבכ הז םויכ לבא ,ןובשחל

 ,םיפסונ םינוירטירק םיתעל ופרטצה ס"היבב בושחמה זכר תריחבב הלא םילוקישל ."בשחמב

 קתווה לעב לש וייוכיס יכ ,אצמנ יללכ ןפואב :דמעומה לש קתווה - היה םהיניב חיכשהש

 קתווה ןוירטירק לש ותובישח .ךומנה קתווה לעב ייוכיס לע ולע דיקפתה תא לבקל הובגה

 ונייצ םינייאורמו ,הבטהכ תמיוסמ הדימב תבשחנ בושחמ זכר לש דיקפת תלבקש ,ךכ לע תזמרמ

 יכ םא) דיקפת לומגכ תופסונ תועש תלבקב הכורכה רכשה תפסות ,רתיה ןיב ,ןה ךכל תוביסהש

 ישנאמ םיבר יניעבש דיקפת יולימו ,(תועשב רוסחמ בקע רשפאתה אל רבדה םהב ס"יתב ויה

 םירקחנה י"ע ונייוצש םיפסונ םילוקיש .יארחאכו ,דחוימב-השק-אלכ ,ןיינעמכ ספתנ לגסה

 רשוכ ,תווצה ישנא ראש םע עגמ םייקל תלוכי :ויה ס"היבב בושחמה זכר תריחבב םיבושחכ

 ףא - םיתעל ,ןמז קיפסמ דיקפתל שידקהל תורשפאו ,ךרוצה תעב תוכמס םירומ יפלכ ליעפהל

 .דיקפתב ךורכה יפסכה לומגל רבעמ

 .ס"היתבב הרקוהלו הכרעהל םיכוז בושחמה יזכר יכ הארמ ןכא חטשב תוליעפה חותינ

 םידחוימ םירושיכ :בשחמה יארחא לש סוטטסל תומרותכ תונויארב ונייוצש תוירקיעה תוביסה

 היצנגילטניא ומכ םייתוישיא םינותנ ,הארוהה לגסמ לודג קלחל העיגנ ול שיש קוסיע םוחתב

 בושחמה יזכר לכ .חוקיפו לוהינ לש דמימ וב שיש רדיקפת יולימו ,חונו םיענ יפואו ההובג

 םיאלממ םה וז תרגסמבו ,ךדיאמ םירומה םעו דחמ להנמה םע םיפטוש םירשק תינמז-וב םימייקמ

 זכר לש ותמורת תא דחוימב ונייצ םילהנמ רפסמ .תונושה תותכה יגשיה רחא בקעמ לש היצקנופ
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 יל תרשפאמ בשחמה לע תיארחאה" :ס"היבב השענה לש הפיקמו תללוכ הנומת תגצהב בושחמה

 הבר הכרעה בורל ועיבה םילהנמהש אלפ ןיא .תולהנמה תחא הרפיס ,"'םיניינעב' תויהל

 יתייה אלש תורומה תחא [בושחמה תזכר] איה" :הרמא ףא תולהנמה תחאו ,בושחמה תוזכרל

 הדמעמב ידמל תטלוב הילע הרכינ םירקמה תיברמב ."הצור התיה םא םג [ס"היבמ] תכלל תנתונ

 ,הרומ :ילמרופ יפוא רבדה לביק םיתעל .דיקפתל התסינכ תובקעב ס"היבב בושחמה תזכר לש

 םג ךא .לוהינה תווצמ קלח תויהל התע הכפה ,ס"היב לגסב הרושה ןמ הרבח השמיש ןכל םדוקש

 ריקפת יולימ םצעש ירה ,הלהנההמ קלח תילמרופ הניחבמ התיה אל בושחמה תזכר םהב םירקמב

 - םירומהו םידימלתה יגשיה םע רישיה עגמהו ס"היב להנמ םע רבעבמ םיפוכת םישגפמ ללוכה

 .להנמה לא תרכינ הדימב התוא ובריק - דידמ ביכרמ הז הרקמבו ,ס"היבב ירקיעה ביכרמה םהש

 ךות ,ינתוכמסו יזוכרמ לוהינ ןונגסב להנמה טקנ םהב ס"יתב םתואב דחוימב הטלב וז הבריק

 שומיש י"ע - תאז ,ותוללכב הארוהה לגס לע חקפל ותלכי תרבגהל בושחמה תזכר לוצינ

 רתוי השיג תורכבמה תולהנמה תחא .אבה ףיעסב טרופיש יפכ ,ולש ויכרצל בשחמה תוח"ודב

 תולעב ששמ רתוי ,חכ הברה אשונש ריקפת אוה בשחמה לע תיארחאה ריקפת" :הרפיס תינתוכמס

 תדמתמה תורשפאלו בשחמה ח"וד םויקל רושק הז .ס"היבב םימייקש םירחא זוכיר ידיקפת

 ןיבש ףוכתה עגמל רשקתמ הזו ,יתרקוי דאמכ םג ספתנ דיקפתה .ח"ודה תועצמאב חוקיפ ליעפהל

 יתשמ תחאב הלש ריקפתה תא אלמל הלוכי תיארחאה .תורומה ראש ןיבל בשחמה לע תיארחאה

 תורבחה םע םירשקה תא קזחל ידכ דיקפתה תא לצנל הלוכי איה .התוישיאל רושק הזו ,םיכרד

 לש סוטטסה תא הלעמ הז .בשחמב תותכה יגשיה יפלכ תינלבוסו הלק השיג י"ע ,הדובעל

 חכהו תוכמסה תא לצנל איה הינש תורשפא .יתניחבמ יוצר תוחפ לבא ,תורומה יניעב תיארחאה

 תמדוקה תיארחאה .תורומהמ תוקחרתה לש ריחמ הזל שי לבא הלהנהה תא קפסמ הז .דיקפתב שיש

 תא יתרבעהו התוא יתפלחה ןכל .הינשה ךרדה יפל גהנתהל הב יתילתש תויפיצה תא האלימ אל

 ."תרחא יהשימל דיקפתה

 הרומה לש טבמה תדוקנמ בושח דיקפת בושחמה תזכר תאלממ דסומה לש םוי-םויה ייחב

 םידימלת רחא בקעמ רקיעבו ,בשחמב שומישה ןפואל רשאב תפטוש הכרדה ןתמ :הליגרה

 לש םייפיצפסה םהיכרצל בשחמב לוגרתה תינכת תמאתהו דמלנה רמוחב םישקתמה םיילאודיבידניא

 .הלא םידימלת

 - םילהנמו בושחמ יזכר ,םירומ - םידדצה לכ .תכרעמב "רסמתה" דיקפתה יכ הארנ תיללכ

 םיטעמה םירקמבו ,לגסה ירבח רתיל בשחמה יארחא ןיב םיררושה םיבוט םיסחי לע םיחוודמ
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 לש דיקפתה ךרעמב ןומטה ישוקמ תוחפ היעבה העבנ ,םירשקב תמיוסמ תוחיתמ התיה םהב תיסחי

 תויפיצפס תוביסמ וא הדובעה ןונגסב םיישיאניב םילדבהמ - רתויו ,ומצעלשכ בושחמה זכר

 הליגש בושחמ תזכרמ היחנהו הכרדה תלבקב תוקיתווה תורומהמ קלח ובצינ ולומ ישוקה ןוגכ

 םע בושחמה תזכר לש הדמעמב הילע תרכינ ס"היתבמ קלחב ,רומאכ .ןהלש ןליגמ הברהב ריעצ

 ס"היבב ילש סוטטסה וישכעש קפס ןיא" :ןהמ תחא הדיעהש יפכו ,ותודסמתהו דיקפתה תלבק

 תזכר ."תובהוא ןלוכ אלש הרבוע וזו - יב תויולת ןהש תועדוי תורומה .בוט רתוי הברה

 םימרוג תעפשהמ םלעתהל אלב ,ישיאה ןונגסה לש ותובישח תא הריכזה רחא ס"יבב בושחמ

 רקיעב יולת הז םצעב לבא .הלהנהה לש ןוויכהמ ,הלעמלמ אב בשחמה לע יארחאה" :םיינבמ

 ךלש דמעמה תא תולעהל הז י"עו ,דיקפתהמ 'ןינע תושעל' לוכי התא .יארחאה לש יפואב

 הדרחה תא לצינ אוה .השע [דיקפתב תנייאורמל םדקש] םדוקה יארחאהש המ קוידב הז .יארחאכ

 הארנכ ,ילש הרקמב םג לבא .ולש דמעמה תא תולעהל ידכ תורחאה תורומה לש עדיה רסוח תאו

 ."דיקפתה תא יתלביקש ינפל רשאמ רתוי יתוא הכירעמו ילע תכמוס תלהנמה םויכש

 זכר - שדח דיקפת לעב ס"היבב ימינפה םידיקפתה ךרעמל ףסוותמ בשחמה תסנכה תובקעב :םוכיס

 הכרעהב והכזמה דיקפת לבקמ רשאו םימייקה לגסה ירבח ברקמ רחבנ םירקמה תיברמבש ,בושחמה

 תויוכמסה הנבמל הפיסומ ירפס-תיבה םידיקפתה ךרעמל בושחמה זכר לש ותופרטצה .תיללכ

 תותכה יגשיהל עגונב עדימה זוכיר בקע - תאז ,םירומה ןיבל הלהנהה ןיב תכוותמ הילוח

 ךירדמ אוה םתוא םירומה םע בושחמה זכר םייקמש םיפטושה הדובעה ירשק בקעו בשחמב תונושה

 אלממ יתוכמסו יזוכיר אוה לוהינה ןונגס םהב ס"יתבב .חוודמ אוה ול להנמה םעו החנמו

 ללכ לע - בשחמה תוח"וד תועצמאב - חקפל להנמה לש ותלוכי תרבגהב בושח דיקפת בושחמה זכר

 .אבה ףיעסב ןוידה בחרוי הז אשונב .רפסה-תיב

 לוהינה יסופדב םייוניש .ג

 לעב תבצהו תותכב ידומילה ךילהתה תואצות יבגל יביטקיבואו דידמ ףטוש עדימ תמירז

 וחוכו ודמעמ תאו ללכב ירפס-תיבה ךרעמה תא חרכהב הנשמ ,הז עדימ לע יארחאה שדח דיקפת

 .ןלהל חתונמ ,חטשב אטבתמ אוהש יפכ ,הז אשונ .טרפב להנמה לש

 םג אלא ,בושחמה זכר ידילו הרומה ידיל קר אל םירבעומ בשחמהמ םיקפומה תוח"ורה

 םירקמהמ קלחבשכ ,שדוחל תחא תוח"וד להנמה לבקמ ורקחנש ס"היתב תיברמב .ס"היב להנמ ידיל
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 ח"ודה גצומ םירחא םירקמב וליאו םירומה םילבקמש הלאל םיהזה םיטרופמ תוח"ודב רבודמ

 תחא לכב םידימלתה לש םיגשיהה יעצוממ תוגלפתה לע קר העיבצמה תיללכ המרגוטסיה לש הרוצב

 ידיל רבעומהו בשחמהמ קפומה ח"וד לכ לש קתעה לבקל להנמה ריפקמ ס"היתבמ קלחב .תותכהמ

 םהב ס"יתב המכב .וליבשב רחוימב םיקפומה םיישדוח םוכיס תוח"ודל ףסונב ,והשלכ םרוג

 לכ םיזכורמ הב היקיתה תא תעל תעמ דוקפל דיפקמ אוה ,ישדוח םוכיס ח"וד קר להנמה לבקמ

 .ןינועמ אוה וב עדימל םאתהב םיטרופמה תוח"ודה

 םהש שומישה תניחבמ םירכינ םילדבה םימייק םילהנמה ןיבש ,םירומ תונויארה יאצממ

 :בשחמה תוח"ודב שומישל תונוש םיכרד 3-ב ןיחבהל ןתינ יללכ ןפואב .בשחמה תוח"ודב םישוע

 םישקבמ הלא םילהנמ .תותכב םיגשיהה יעצוממל ,קרו ךא וא ,רקיעב םיסחיתמה םילהנמ (1

 האוושה תכירע ךרוצל - רתיה ןיב ,המלש התכ לע תיללכ הנומת בשחמה תוח"וד תועצמאב לבקל

 ,םייתתיכ םיעצוממ לע תלכתסמ ינא" :תולהנמה תחא הרפיסש יפכ .ס"היבבש תונושה תותכה ןיב

 .התכה לש תיללכ הנומת יל ןתונ ח"ודה .תילאודיבידניאה המרה לע - םידחוימ םירקמב קרו

 ,תומרגוטסיה רקיעב לבקמ ינא" :אשונ ותואב ריעה רחא להנמ ."האוושהל תורשפא יל ןתונ הז

 לע הרורב רתוי הנומת יל ןתונ הז .תותכ ןיב האוושהל יטקרפ דאמ אוה ח"ודה .שדוחל תחא

 תחא הז רשקהב תושעל הלירגה ."תותכ ןיב תואוושה השועו םיעצוממה תא חקול ינא .התכה

 ךכ הרדח תוריק לע תותכה יעצוממ לש תומרגוטסיהו תומוקע ימישרת תעל תעמ הלותה תולהנמה

 לש תומדקתהה תדיממ םשרתמו האור - ירקמ רקבמ ,חקפמ ,הרוה ,הרומ - הרדחל סנכנה לכש

 (2 .תורומה לש ןהיתונולשכו ןהיתוחלצהמ - ףיקע ןפואבו ,םייסחיה ןהיגשיהמ ,תותכה

 ,"םולכ ןתונ אל יתתיכה עצוממה" :םירדימלתהמ דחא לכ לש עצוממב םיניינעתמה םילהנמ

 יפלכ וא הלעמ יפלכ עצוממה תא 'תוכשומ'ש תוינוציק תומר שי יכ" ,תולהנמה תחא הריבסה

 םידימלתה לש ישיאה עצוממה לע תלכתסמ ינא .דימלתה לש עצוממל סחיתהל ךירצ ןכל .הטמ

 לוגרתה ילולסמב םידימלתה יגשיה תא םינחובה םילהנמ (3 ."םימדוק םיעצוממל ותוא הוושמו

 לש םתדובעב תולגתמה תויפיצפס תויעב רחא שופיח ךות ,(םיעצוממל סחייתהל אלב) םינושה

 ינא םתואו" ,םילהנמה דחא רפיס ,"תויעב םהל שיש םיגירח םירדימלת שפחמ ינא" .םידימלת

 תורומהש םיליגרה תוח"ודה לע רקיעב תלכתסמ ינא" :הריעה תרחא תלהנמ ."רזע ירועישל חלוש

 לש עצוממל תועםשמ ןיאש יאדוובו ,דימלת לש אל - םיעצוממ לע לכתסהל םעט ןיא .תולבקמ

 יעוקת'ש והשימ שי םא ,לשמל .םיוסמ רמוחב םישקתמש םידימלת שי םא תלכתסמ ינא .המלש התכ

 ןהלש םיעצוממה פ"ע ,תותכה ןיב תואוושה תושעל .םילגרתמ םהש םיאשונה רחאב ןמז הברה
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 ."תושעל יתעד לע הלע אל וליפא הז ?בשחמב

 ליעל וטרופש תוטישה שלשמ תחא לכב בשחמה תוח"ודב םישמתשמה םילהנמה ןיב האוושה |

 לעפומ בשחמהש ןמזה ךשמ ןיבל בשחמה ח"ודב שמתשמ להנמהש ןפואה ןיב רשק לע העיבצמ

 עויסב הארוהל עגונה לכב להנמה לש תישיאה ותואצמתה ןיבל - ךכמ רתוי דועו ,ס"היבב

 רתוי הבר הדימב טלוש לחנמהש לככו ,רתוי בר ןמז ס"היבב לעפוה בשחמהש לככ :בשחמ

 ,םידימלתהו תותכה יעצוממל תוחפ סחייתהל להנמה הטונ ךכ ,בשחמ עויסב הארוהה תונורקעב

 שומישה ךרד .םינושה לוגרתה ילולסמב םיילאוריבידניאה םידימלתה לש םהיגשיהל - רתויו

 ואצמנ הדובעה תוטיש שלשמ תחא לכב - ס"היב תרשמש היסולכואה גוסב הרושק הניא ח"ודב

 יפכ ,ףיקע רשק םייק יכ םא) הרישי הרוצב הרושק הניאו - חופיט ינועטו םיססובמ ס"יתב

 תוגרדב ואצמנש ס"יתב ויה תוטישהמ תחא לכב :ס"היבב טוקנה לוהינה ןונגסב (ךשמהב רהבויש

 .לוהינה זוכרמ/רוזיב לש תונוש

 תובשחתה הענמ אל םיילאודיבידניאה םידימלתה לש םינושה לוגרתה ילולסמל תוסחיתהה

 לוהינה ןונגס יוטיב ידיל אב הז םוחתב .תותכה יעצוממב - אל ףאו ,םידימלתה יעצוממב םג

 תויוכמס ברימ תא היריב זכרל הדיפקמה ,תולהנמה תחא הרפיס לשמל ךכו ,ס"היבב טוקנה

 םינויצה לש הקולחה תא הארמש המרגוטסיה םגו בשחמ ח"ור לכ לש קתוע תלבקמ ינא" :לוהינה

 המ לע הרורב הנומת לבקל יל רזוע הז .ס"היבב הרוקש המ לע בקעמ יל ןתונ הז .התכה לכב

 ,ןמז הברה םדקתמ אלו והשמב השקתמ דימלתש ח"ורהמ האור ינאשכ .הרומה םעו התכה םע הרוקש

 שמיש םילהנמה בור רובע ,ןכאו ."רבעב ילוא היה הזש יפכ דימלתל אלו הרומל תארוק ינא

 לע חוקיפב בולש הז בקעמ היה םירקמהמ קלחבשכ ,ס"היבב שחרתמה רחא בקעמ ךרוצל בשחמה

 תעדל ךירצ ינא" ,םילהנמה דחא תאז ראית ,"ילש 'הניפס'ב הרוק המ תעדל ךירצ ינא" .םירומ

 ינא .התכה לש ישדוחה עצוממה תא הארמש ח"ודו המרגוטסיהה תא לכ םדוק ךירצ ינא .לכה

 ינאש תעדוי הרומה הככ .הבושח ילש תוברועמה .תושעל ךירצ המ ןהל רמואו תוכנחמה םע שגפנ

 םעפ המרגוטסיה תלבקמ תלהנמה" :ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר הפיסוה ."הרוקש המל עדומ

 שדוח ותוא לש ומצע ח"ודב תולכתסמ תלהנמהו ינא זא המרגוטסיהב גירח והשמ שי םאו ,שדוחב

 רחא ס"יבב ם"אות לע תיארחאה ."התכב המרה תניחבמ חוקיפ תחת תורומה .תושעל שי המ תונדו

 ח"וד תרזעב הרוק המ תוארל הסנמ תלהנמה ,תוליבקמ תותכ ןיב לודג רעפ שי םא" :הנייצ

 ."בשחמה

 לע לכתסמ להנמהש ךכל תועדומ ןבור יכ ,הלוע בשחמב תורזענה תורומ םע תונויארהמ
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 ס"היבב בשחמה תלעפהל םינושארה םיבלשב רקיעבו ,ןהיתותיכב םיגשיהל םיעגונה בשחמ תוח"וד

 תומילשמ ןמזה םע םלוא להנמה לא ןהיתודוא עדימ לש וז המירזמ תומיואמ תושחה תורומ שי

 ץחלב ויה הלחתהבש תורומ ויה" :תורומה תחא הרמא .יבויח ךילהת וב תואורו בצמה םע ןבור

 [התכב תיסחי חכומנ המר] הזש ורמא ןהש ךכ י"ע וננוגתה ןה .תלהנמל םירבוע תוח"ודהש הזמ

 ח"ודב התכה עצוממ לע הערל דאמ םיעיפשמש םישלח דאמה םידימלתה ללגב אלא ,ןללגב אל

 םתעדלו ,הז םוחתב תורומה תשגרהל םיעדומ םילהנמה םג ."ץחל תוחפ הברה שי םויכ .בשחמה

 לע תלכתסמ ינא םגש תעדוי הרומהשכ" :הארוהה תדובע לע הבוטל אקווד עיפשהל רברה יושע

 להנמ רמא ,"ץחל תחת תאצמנ הרומה" .תולהנמה תחא הריבסה ,"תרחא םיארנ םירבדה זא ,ח"ודה

 ."הלעמלמ לכתסמ 'לודגה חאה'ש תעדוי איהש ללגב ,בוט רתוי יתתיכ עצוממ הצור איהו" ,רחא

 יכ ,תיניצר רתוי הרוצב דובעל 'גנווש' םירומל ןתונ בשחמה" :ףסונ להנמ ןייצ ,ךכל המודב

 ,םעפ .בשחמהמ םויא תושחש תורומ שי" :תרחא תלהנמ הריעהו ."רורב בקעמ שיש םיעדוי םה

 הלוכי אל הרומה וישכע .םירבד הברה רפסל הלוכי התיהו ,תלהנמל תורישי החוויד הרומה

 ."הלאה םירבדה לע טולשל רתוי

 תוח"ור תסיפתב ףסונ טקפסא לע םיעיבצמ ליעל וטטוצש הנורחאה תלהנמה לש הירבד

 ערימ תורוקממ תלבקתמה היצמרופניא בילצהל םישקבמ הלא םילהנמ :םילהנמהמ קלח י"ע בשחמה

 ךירצ תייה םעפ .בושח ןורתי ןתנ ח"ודה" :םילהנמה דחא ןעט .בשחמה אוה םהמ דחאש ,םינוש

 שי וב ס"יבב דובעל יל לק רתוי הברה" ."תונשל דאמ לק ותואש ,הרומה לש חווירה לע ךומסל

 תמאמ ח"ורדה" .תרחא תלהנמ הרפיס ,"םייקש דיתיה 'ח"וד'ה אוה הרומה וב ס"יבב רשאמ בשחמ

 םישנאמ םירופיסב היולת אל ינא" ,תולהנמה תחא הנייצ ,"םירחא תורוקממ תלבקמ ינאש עדימ

 ,בשחמה תוח"וד לע קר ךמתסהל םיטונ םניא םנמא םילהנמה תיברמש ,הלוע תונויארהמ ."םירחא

 תוח"וד םלוא ;תורומה םע םימייקמ םהש תוחיש לעו תורומה תונתונש םינויצה לע םג אלא

 יניעבו ,רפסה-תיבב שחרתמה יבגל םיבר םילהנמ לש םהיתוכרעהב בושח דיקפת םיקחשמ בשחמה

 דדמ ונל שי וישכע" :םירחא עדימ תורוקמ ינפ לע בושח ןורתי הלא תוח"ורב שי הלא םילהנמ

 תא ריכהל יל רשפאמ ח"ודה" .בשחמה תוח"ודל וסחייתהב םילהנמה דחא ןייצ ,"יביטקיבוא

 :תפסונ תלהנמ תאז המכיס .תרחא תלהנמ הפיסוה ,"דאמ רהמו דאמ בוט םידימלתה תייסולכוא

 ."ילש םייניעהו םיינזאה אוה ח"ודה יליבשב"

 תוח"ור לע להנמה לש ותוכמתסה יכ ונעטש תורומ ןתוא ברקב םג יכ ןייוצי הז רשקהב

 הלא תוח"ודש הדימב קפס וליטהש תובר ויה ,יבויח ףאו ריבס השעמכ ןהיניעב תיארנ בשחמה
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 םיבוט תוחפ םה בשחמבש הלאכ [םידימלת] רתוי שי כ"רדב" :התכב יתימאה בצמה תא םיפקשמ

 ,לשכיהל םיבהוא אלש םידימלת שי" :תרחא הרומ הפיסוה .תחא הרומ הנעט ,"תמאב םהש הממ

 ויה" :הנייצ תרחא הרומ ."דובעל םיקיספמ םה ,בשחמב ליגרת והשזיאב םיחילצמ אל םהשכו

 קר הארמ בשחמה ח"וד" :תרחא הרומ הריעה ."בשחמב תוינכט תויעב ללגב הדרי המרהש םירקמ

 תורומהמ 43% יכ אצמנ יללכ םוכיסב ."םידימלתה לש םיגשיההמ - דאמ ןטק וליפאו - ןטק קלח

 ןבורשכ ,ןהיתותיכב תיתימאה הנומתה תא הכלהכ םיפקשמ םניא בשחמה תוח"וד יכ העדב ויה

 יכ ורבס בשחמב תורזענה תורומהמ 14%-ש ,םג ןייצל ןיינעמ .הטמ יפלכ איה היטההש ורבס

 ולאשנ הלא תורומשכו ,ןהידימלת תמר תא עובקל נ"מע בשחמה תוח"וד לע רקיעב ךמתסמ להנמה

 ןבור :דבלב בשחמה תא הנייצ אל ןהמ תחא ףא ,רתוי ךמתסי להנמהש תועיצמ ויה ןה המ לע

 .התכה לע קר ךמתסי להנמהש ופיצ ףא ןהמ 38%-ו ,התכה לע םג ךמתסי להנמהש ופיצ (62%)

 הרומה תעדל םאה ,הלאשה ןיב אצמנש קהבומה רשקל עגונה ,ףסונ אצממ רשקתמ ךכל

 יתימאה בצמה תא בשחמה תוח"ודמ להנמה לבקמש הנומתה תפקשמ (הארוהב בשחמב תרזענה)

 התכב םיגשיהה לע - רתוי ךמתסי להנמהש תועיצמ ויה ןה המ לע ,הלאשה ןיבל ,ןהיתותיכב

 תא םיפקשמ תוח"ודה יכ ורבסש תורומה בורש ,רבתסמ :(05.2% ,ת=.21) בשחמבש ולא לע וא/ו

 (תורומהמ 67%) תיתימאהמ הבוט הנומת םיגיצמ וא (ךכ ורבס תורומהמ 78%) תיתימאה המרה

 תורומה בור ,תאז תמועל .בשחמב םיגשיהה לע ןהו התכב םיגשיהה לע ןה ךמתסי להנמהש ועיצה

 להנמהש ופיצ (תאז ונעטש תורומהמ 61%) תיתימאהמ העורג הנומת םיגיצמ תוח"ודה יכ ורבסש

 בשחמב תועייתסמה תורומה ולאשנשמ .התכב םיגשיהה לע קר אלא תוח"ודה לע ללכ ךמתסי אל

 הנייצ ,ןהידימלת תמר תא ךירעהל ואובב רתוי ךמתסי להנמהש תועיצמ ויה ןה המ לע הארוהב

 (68%) תורומה ראש ;התכה לע קר ססבתי להנמהש ועיצה 31% וליאו ,בשחמה תא ןהמ תחא קר

 םילדבה ואצמנ אל הז םוחתבו ,הדימ התואב בשחמבו התכב םיגשיהה לע ךמתסי להנמהש ועיצה

 כ"רדב .תוססובמ תויסולכוא םיתרשמה ולאכ ןיבל תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב ןיב

 .(ק<.01 ,ת=.58) להנמה יבגל היתויפיצ ןיבל הז רשקהב הרומה תוגהנתה ןיב המאתה האצמנ

 םוחתב ףסונ ןינעמ אצממ לע עיבצמ בשחמב תורזענה תורומ םע וכרענש םינולאשה חותינ

 -אל יתרבח עקרמ םיאב ןהידימלתש ולא ןיבל תוססובמ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב ןיב :הז

 תושרל רמוע תורומה תעדל םאה ,הלאשל עגונה לכב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לדבה םייק ססובמ

 ,סס=2 ,7=%2 .8) בשחמב לוגרתה תעב וא הליגרה התכב השענה לע רתוי בר עדימ להנמה

 להנמה יריב יכ תורובס ס"היתב לכמ תורומה תיברמ םנמאש ,דמלמ 3 'סמ חולב ןויע .(5
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 םיתרשמה ס"יתבב היה הנוש העדב ויהש תורומה ברקב םלוא ,תורגסמה יתש לע הווש עדימ

 לע רתוי בר עדימ לחנמה ידיב יכ וסרגש תורומ לש תיסחי הובג רועיש תושלח תויסולכוא

 לש תיסחי הובג רועיש אצמנ תוססובמ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב ,תאז תמועל .בשחמב השענה

 .חתכב השענה לע רתוי בר עדימ להנמה תושרל יכ ורבסש תורומ

 3 'סמ חול

 להנמה ידיב יכ תורובסה הארוהב בשחמב תורזענה תורומה רועיש
 ס"היב גוס יפל ,בשחמה לע וא התכה לע רתוי בר עדימ

 ס"היב תרשמש היסולכואה לש ימונוקאויצוסה עקרה
 ךומנ הובג עדימ רתוי להנמל שי הילע תרגסמה

 (א=72) (א=48)
 1% 20% התכה
 6% 5% ההדימ התואב בשחמהו התכה
 1% % בשחמה
 ההווה וו-+-+- כת 7 7 2 7[ 2 1% 1% כ"הס

 לע לכתסמ להנמהש הדבועה םע תומלש ןה יכ ונעט תורומה תיברמ ,ןייוצ רבכש יפכ

 ךמתסמ ןתעדל המ לע הלא תורומ ולאשנשכ םלוא .ןהיתותיכב םיגשיהל םיעגונה בשחמ תוח"וד

 תובושתה ןיב םירורב םילדבה ואצמנ ,התכב בצמה המ תעדל נ"מע רתוי הבר הדימב להנמה

 ,בשחמה תוח"וד לע רקיעב ךמתסמ להנמהש התיה הערה ס"היתבמ קלחב :םינוש ס"יתבב ונתינש

 ורבס םהב ס"יתב ויהו ,תנתונ המצע הרומהש םינויצה לע דחוימב ססבתמ אוהש - םירחאב

 םהילא ,תורומה ינויצו בשחמה תוח"וד - דחי םג םידדמה ינש לע ךמתסמ להנמהש תורומה

 תורזענה תורומה בור וסרג כ"הסב .הרומה ןיבל להנמה ןיב תישיא החיש םג םיתעל הפרטצה

 יפכ ,םלוא .בשחמבש ולא לע ןהו התכב םיגשיהה לע ןה ךמתסמ להנמה יכ (ןהמ 59%) בשחמב

 תיסחי הובג רועיש היה סוטטס-תוכומנ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב ,4 'סמ חולב ןויע הלגמש

 םיתרשמה ס"יתבב ,ךכ דגנכו ,בשחמב םיגשיהה לע רקיעב ךמתסמ להנמה יכ ורבסש תורומ לש

 רקיעב ךמתסמ להנמה יכ ורבסש תורומ לש תיסחי הובג רועיש היה סוטטס-תוהובג תויסולכוא

 ,םפ2 ,א6.9=2) תיטסיטטס הניחבמ קהבומכ אצמנ ס"היתב ןיב הז לדבה .התכב םיגשיהה לע

.)5 



41 

 4 'סמ חול

 להנמה יכ תורובסה האר]הב בשחמב תורזענה תורומה רועיש
 ס"היב גוס יפל ,בשחמב וא התכב םיגשיהה לע רתוי ךמתסמ

 ס"היב תרשמש היסולכואה לש ימונוקאויצוסה עקרה

 ךומנ הובג להנמה ךמתסמ הילע תירקיעה תרגסמה

 (א=67 ) (א=47)
 22% 5% התכב םיגשיהה
 5% 2% הדימ התואב תורגסמה יתשב םיגשיהה
 2% 4% בשחמב םיגשיהה
 1% 1% כ"הס

 יכ רבתסמ ,םמצע ןיבל םניב לגסה ירבח ירשק יבגל ליעל וראותש םייונישל המודב :םוכיס

 וב בצממ רבוע ס"היב .ס"היבב םיטוקנה חוקיפה יכרד תאו הרקבה יסופד תא םג הנשמ בשחמה

 םירומה לגס תוחכונב בורל ,להנמל חוודמ - ותטילש פ"עו ונוצרמ - הרומה היה שילשל תחא

 םיפושח הרומהו דימלתה וב בצמל - וידימלת יגשיה בצמ תודוא ,"שילשה םוכיס תבישי"ב

 םיצרפנ התכה תוריק .להנמה לש תטפושהו תרקבמה ,תדדומה ,תפזושה וניעל רידת ןפואב

 .הינפ הנשמ - להנמלו ויתימעל סחיב הרומה תדובע תא הנייפיאש הימונוטואהו

 םישרפתמה םינותנ םג קפסמ ,םידימלתה לע םינותנ קפסל דעונ ורוקמבש ,בשחמה ח"וד

 ויגשיה לש בוליש י"ע תישענה ,דימלתה תכרעהל דוגינב .הרומה לש ודוקפית לע םידיעמכ

 ,(יעיברה קרפב 6א ףיעס :ןודינב האר) דבלב התכב ויגשיה פ"ע וליפאו ,בשחמבו התכב

 ח"וד ספתנ הז ןפואבו ,בשחמב ותתיכ יעוציב סיסב לע הנושארבו שארב הרומה תכרעה תעצבתמ

 לע לטומה חוקיפה תא קדהל להנמל רשפאמ ח"ודה ."הרומל םינויצ תקולח"ל רישכמכ בשחמה

 םירסומש היצמרופניאהמ רתוי ןמיהמו יביטקיבואכ ספתנה דידמ עדימ קפסמ אוה ןכש ,םירומה

 ,רתיה ןיב - תוכרעה ןתמלו םינויצ תקולחל החמומכ הרומה בשחנ רבעב םא .םמצע לע םירומה

 תויחמומ לעבכ ספתנה ,שדח םרוג ס"היב תריזל ףרטצה בשחמה תסנכה תובקעבש ירה - ומצעל םג

 םידימלתל אל תונתינה תוכרעהב רבודמשכ דחוימבו - םינויצה תקולח םוחתב רתוי דוע הבר

 לע לבקל רשפאמה ,יטנסרטניא-אל ,יולת יתלב םרוגכ הז רשקהב ספתנ בשחמה .םירומל אלא

 תורחא תותכ יגשיה ןיבל םניב תוושהל רשפאש םיקיודמ םירפסמ תרוצב עיפומה עדימ הרומה

 תסנכה ,תורחא םילימב .התכה רובע היוצרכ הרדגוהש המרה ןיבלו (םירחא םירומ - ונייה)

 ,םידימלתל םינויצה תקולח לע םהל התיהש תוידעלבה תא םירומהמ תללוש ס"היבל בשחמה

 רבעב תמייק התיה אלש ,השדח תורשפא לש התורצוויהל וז תוחתפתה האיבמ יופצ יתלב חרואבו

 .הרומל םינויצ קלחל -
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 ,דחמ :בשחמה תוח"ודל תוסחיתהב תמיוסמ תועמשמ-ור לע םיאצממה םיעיבצמ םיוסמ ןבומב

 תדימב תררוש ,ךדיאמו ,םירימלתה יגשיה תודוא בושח ערימ קפסמה רישכמכ תוח"ודה םיספתנ

 םעטמ החנמ וז תועמשמ-וד אטבל הביטיה .חוקיפ יכרצל תוח"ודב שומישהמ ןוצר תועיבש-יא המ

 תא ףקשמ ער ח"ודש ,העיבקה תא החוד טלחהב ינא" :הנעט איה הליחתב .ןודינב הלאשנש ,ח"טמ

 התוא הפיסוה כ"חא לבא ."ץחל יעצמאכ בשחמה ח"ודב השמתשה תלהנמהש םימעפ ויה .הרומה תמר

 תלהנהל םיבוט תוח"וד תוארהל ךירצ הרומהו ,חילצי דליהש םירומל בושח" :המצע החנמ

 תא חירכמ הז יכ ,בוט הזו ,הרומה לע ץחל ליעפמ הז רבד לש ופוסב .גוויס ומכ הז .ס"היב

 ."בושו בוש דימלתל ריבסהל הרומה

* 

 בשחמהש ,ךכ לע עיבצמ ס"היב לש הארוהה לגס ברקב םיסחיל םיעגונה םיאצממה םוכיס

 םירומה יחווידב יולת וניאש - רוקמ ,םידימלתה לע עדימל שדח רוקמ ס"היבל ומיע איבמ

 הז עדימב שומיש םירומ םישוע ךכל ליבקמב .םירומה לע םג עדימ קפסמכ ספתנ םיבר םירקמבשו

 רחא בוקעל ידכ הז שדח עדימ םילצנמ םילהנמו ,םירחא םירומ ןיבל םניב תואוושה ךורעל ידכ

 תוארל ןתינ םירומה תודוא עדימ לש וז השדח הפישחב .םהילע חקפל םג םיתעלו םירומה תדובע

 (1978:4) 800606א הריבסמש יפכש ,הארוהה עוצקמ לש ויפואל רושקש המב יתוהמ יוניש

 שדח דיקפת .חוקיפ ינונגנמ ינפמ ותוניסחבו הדובעל םיתימעמ הרומה לש ודודיבב ןייפאתמ

 דיקפתה אשונ תא םיבר םירקמב הכזמ ,בשחמה תסנכה תובקעב ס"היבל ףסוותנש ,בושחמ זכר לש

 םתואב .בשחמהמ קפומה עדימ ותוא לע ותטילש ללגב - ראשה ןיב ,ס"היבב תיסחי הובג סוטטסב

 קחשמ ,לגסה לע קודה חוקיפ ליטהלו תויוכמסה תא וידיב זכרל ס"היב להנמ הטונ םהב םירקמ

 ךכב קזחמו להנמה רובע תדחוימ תובישח לעב תווצ-שיאל ותוא ךפוהה יזכרמ דיקפת בשחמה זכר

 .תכרעמב להנמה לש ותטילש תאו וחוכ תא
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 ץוח-ימרוג ןיבל רפסה-תיב ןיב םיסתיהו בשחמה :ישש קרפ

 ,םילגעמ השולש התע דע ונודנ ס"היבל בשחמה תסנכה לש םייתרבחה םיטביהה תניחבב

 לגס ברקב םיסחיהו םירומה דוקפית ,םידימלתה ברקב םיסחיה :םיירפס-תיב םינפ - םלוכ

 תיתרבח הביבס ךותב תלעופ תירפס-תיבה תכרעמה .קיר ללחב לעופ וניא ס"היבש אלא .הארוהה

 בשחמה תסנכה לש תויתרבחה תואצותה תניחב .וז לע וז ידדהא תועיפשמ ןהו הב הרושקה

 הברש לככש םילגעמ - ס"היבל םיינוציחה םילגעמב םג לפטל אלש הלוכי הניא ס"היבל

 ,הז "םינפ"ב רתויו רתוי םילולככ םתוארל ןתינ ,המינפ ס"היב ךותב שחרתמב םתוברועמ

 .םישרח םימרוגל םיפשחנה ,ויתולובג תא ביחרמ ס"היבו םיצרפנ םיליגרה תולובגה - ונייה

 בחרה לגעמב ןכ לע דקמתמ הז קרפ .ונרקחמ יאצמממ הלועש יפכ הז טביהב ןד יחכונה קרפה

 תליהקו תילמרופה תכרעמה :ול הצוחמש םימרוג ןיבל ס"היב ןיבש םיסחיל עגונה ,רתוי

 םלוע לע ולא םימרוג לש - ללכב םא - םהיתועפשהו םתוברועמ תלאש תא ןחוב אוהו ,םירוהה

 ."יבשחמ"ה יונישה תסנכה תובקעב ס"היב

 תילמרופה תכרעמהמ םימרוג םע רפסה-תיב לש םיסחיה ךרעמב םייוניש .א

 - = == 7-0 -7-- םי-- = - = -- | 7-8( =

 לש הרקמבשכ ,בשחמה תינכת תא ץיפמה ףוגה - שדח ץוח-םרוג ןיבל ס"היב ןיב רשק תריציל

 תיכוניח היגולונכטל זכרמה י"ע תצפומה ,ם"אות תינכתב רבודמ רקחמב וללכנש ס"היתב

 ח"טמ םייקמ ןכמ רחאלו ס"היבל בשחמה תסנכהל םינושארה םיבלשהמש ,הלוע רקחמהמ .(ח"טמ)

 תליחתל הנכהכ .ס"היבב בשחמב שומישל רושקה לכב הרקבו הכרדה לש תפעוסמ תכרעמ 14

 האצרה ופיקהש הכרדה תולועפ רפסמ ח"טמ ךרע ,תאז תובקעב רימו ס"היבב ם"אות לש התלעפה

 האירקה ןפוא דומילו בשחמב לוגרתב רצק ןומיא הללכש תינושאר היחנה ,ס"היב ירומל תיללכ

 הז רשקהב וכזשו אשונב וניינעתהש םירומ םתואל םיסרוקו תויומלתשה ןכו ,בשחמה תוח"ודב

 ןומיאה ,תיללכה האצרהה - ומצע ס"היבב ועצובש הכרדהה תולועפ 15 ס"היב תלהנה תכימתל

 םיסרוקו תויומלתשה ונייאורש תורומ רפסמ ורבע ס"היבב בשחמה תלעפה םרטב דוע ,השעמל .4
 התיה אל םידומילל הביסה םירקמהמ רכינ קלחבשכ ,ח"טמ י"ע וכרענש בשחמ אשונב םינוש
 ףא - םיתעל ,בשחמה אשונב תורומה תונינעתהל העגנ אלא ס"היבל בשחמה תסנכהל ללכ הרושק
 .הארוהב ומוסייל רשק אלב
 ימיו םיסרוקה ,תויומלתשהה תודוא עדימ תוללוכה תוטרופמ תוינכת ח"טמ ץיפמ הז אשונב .5
 םגו 10-11 .מע דחוימב ,א1989) תיכוניח היגולונכטל זכרמה :האר .םייקמ אוהש ןויעה
 .(תרבוחה ךרואל םינוש תומוקמב
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 הנוכמה) ח"טממ החנמ י"ע כ"רדב ושענ - בשחמה תוח"ודל עגונב םיינושארה םירבסההו בשחמב

 לגס תא ךירדהל הכישמה ס"היבב בשחמה לש ותלעפה ךשמהב םגש ,("ם"אותל החנמ/הכירדמ" םג

 הכירדמה י"ע אל תינושארה האצרהה הרבעוה םירקמהמ קלחב .םייאות תינכתל עגונה לכב הארוהה

 .ח"טמ לש היחנהה ךרעמב ריכב םדא י"ע אלא

 הניב רשקהו ,בשחמל עגונב ס"היב דצמ תוינפל תירקיעה תבותכה התיה ח"טממ החנמה

 החסינש יפכ .ס"היבב בשחמה לע יארחאה - בושחמה זכר תועצמאב ובורב להנתה ס"היב ןיבל

 ח"טמ ןיב רשק שיא תויהל םצעב אוה ילש דיקפתה" :ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר תאז

 י"ע ס"היבל הנפומ בושחמה זכרשכ :ותישארמ דחוימב קזח הז רשק םימיוסמ םירקמב ."תורומל

 ועיגה רקחמה ךרוצל ונייאורש בושחמה תוזכר 14 ךותמ 2 .הז דיקפתב שמשל הרטמב ח"טמ

 ףא היגשהו ,ןהמ תחא הרפיס ,"ןאכל יתחלשנ ח"טממו ח"טמב תומלתשה יתישע" .ח"טממ ס"היבל

 .ס"היבל יתוא וחלש םה .ח"טמב םיסרוק יתרבע" :דיתעל תוירשפאה היתויפיצל ח"טמ תא הרשק

 ח"טממ החנמ ."ח"טמב הכירדמ תויהל הלוכי יתייה ,הפ דובעל הקיספמ יתייה םא ,םויכ

 םא תלכתסמ ח"טמ םעטמ החנמה ,ס"היבב תנקתומ תכרעמהש ירחא ,הלחתהב" :רשקה ותואב הפיסוה

 הילע הצילממ ינא .בשחמ תיארחאכ הדובעל םישורדה םירושיכו תונינעתה הארמש הרומ שי

 זכר לש ותדובע תקספהל עגונב םג ."אל םימעפלו ,המיכסמ תלהנמה םימעפל .ס"היב תלהנמל

 האור ח"טממ הכירדמה םא" :ח"טממ החנמ הרפיסש יפכ ,ברעתהל ם"אותל הכירדמה היושע בושחמה

 ףילחהל העיצמו תברעתמ איה ,ךירצש ומכ הדובעה תא השוע אל ס"היבב בשחמה לע תיארחאהש

 ,ס"היבב בשחמה לע יארחאה םע םיפטוש םירשק ח"טממ הכירדמה תמייקמ םירקמה לכב ."התוא

 תכלוה ןכמ רחאלו תינכתה לש התלעפה תליחתב רתוי ההובג םהיניב םישגפמה תופיכת רשאכ

 תוזכרמ תחא הרפיס ,"םייעובשב םעפ ח"טממ החנמה םע תשגפנ יתייה הלחתהב" .תדרויו

 וא תמיוסמ היעב תררועתמש הרקמב ,תאז םע ."םיישדוחב םעפ תושגפנ ונחנא וישכע" ,בושחמה

 .רתוי הבר תורידתב םייקתהלו בושל תושיגפה תויושע ,תינכתה יביכרממ דחאב יוניש ללוחתמש

 הל ארוק ינא תיניצר היעב שי םא לבא .תוקוחר דאמ םיתעל ח"טממ הכירדמה םע שגפנ ינא"

 תשגפנ ינא" :הפיסוה רחא ס"יבב בשחמה לע תיארחאה .בושחמה יזכרמ דחא רפיס ,"האב איהו

 וא ,הל הקוקז ינא םא יולת .יולת .םיישדוחב םעפ םימעפל ,הנש יצחב םעפ ח"טממ החנמה םע

 ."םהשלכ םישודיח וא תינכט הניחבמ םייוניש סינכהל הכירצ הכירדמהש

 םע רשאמ רתוי תופוכת םיתעל בושחמה יזכר םע השגפנ ם"אותל החנמה ,םוקמ לכמ

 םיתעל האב ח"טממ החנמה" .ללכ תושיגפ החנמה המייק אל םהב םירקמ םג ויה ןמיע ,תורומה
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 ינא ,בשחמה לע תיארחאה םע רתוי תשגפנ איה" :הכישמהו ,תורומה תחא הרפיס ,"תוקוחר דאמ

 םע תבשוי ינא בשחמל תורושקש תויעבה לכב .התיא יתבשי אל םעפ ףא ימצע ינא .תבשוח

 .לכה הזו ,תואצרה תתל האב ח"טממ החנמה םיימעפ" :הריבסה תרחא הרומ ."ס"היבב תיארחאה

 תוצע תתל ץוחבמ םדאל השק .תוצע וא ץועי הנתנ אל איה .תוילטנורפ תואצרה ויה הלא

 םידימלתה לש תויעבה תא הריכמש ,ס"היבב בשחמה תיארחאמ תלבקמ ינא הז תא .תויטרקנוק

 תחאו ,ח"טממ החנמה םַע תורישי רידס ןפואב ושגפנש תורומ ויה ,תאז םע ."התכב ילצא

 הבר הדימב היולת םירומה םע עגמה תופיכת" :הריבסה הז רשקהב ונייאורש ם"אותל תוכירדמה

 תועוצקמה ינש] ארקנה תנבהו ןובשחה זכרמ םג אוה יארחאה םא .ס"היבב בשחמה לע יארחאב

 ןיבל ח"טממ הכירדמה ןיב עגמ תוחפ היהי זא ,[בשחמה תועצמאב םילגרותמה םיירקיעה

 היולת תורומה םע ח"טממ החנמה לש עגמה תופיכתש המיכסה ס"היתבמ דחא תלהנמ ."םירומה

 החנמה דצמ םיפוכת םירוקיבב ךרוצה ,הירבדל .הנוש רבסה התלעה ךא ,ס"היבב בושחמה זכרב

 יתייה" :תורומה םע ויסחיב ויד יתוכמס וניא ס"היבב בושחמה זכרשכ ררועתמ ח"טמ םעטמ

 היהת בשחמה לע תיארחאהשו ,הליעפ תוחפ היהת ח"טממ הכירדמהש" ,תלהנמה הפיסוה ,"הפידעמ

 ."תיתוכמס רתוי

 החנמה" .ח"טממ החנמה י"ע הנתינש הכרדההמ ןוצר תועיבש בושחמה יזכר ועיבה כ"רדב

 ,ס"היתבמ דחאב בשחמה לע תיארחאה הרפיס ,"םירומל רוזעל ךיא יל תרמוא - יתוא הכירדמ

 תדמול ינא .תומרות דאמ התיא תושיגפה .תויפיצפס תויעבב יל תרזוע םג איה" :הפיסוהו

 תזכר ."דיקפתב השדח ינא יכ ,דאמ בושח הזו - ןוחטב רתוי יל ןתונ הזו םישדח םירבד

 תולאש לע הנוע םג איה .םיינכט םירבד ינימ לכ הריבסמ ח"טממ החנמה" :הרפיס תרחא בושחמ

 ח"טממ החנמה .רוזעל הלוכי דימת אל דבל ינא יכ ,תורומה םע תשגפנ םג איה .תויפיצפס

 -יא ועיבה בושחמ תוזכר רפסמ ,תאז םע ."תוכמס רתוי הל שי - הזמ ץוחו ,הזל תיחמומ רתוי

 .שדוחב םעפ שגפיהל תורומא ונחנא" :הנעט ןהמ תחא .ח"טממ החנמה םע ןהיעגממ ןוצר תועיבש

 איה םא קר ס"היבל האב איה .תיתורירש דאמ הרוצב האב ח"טממ החנמה תונורחאה םייתנשב לבא

 םע תודבוע אל ןהש [תנעוטו] ,תורומה לכ לע תרוקב הריבעמ ןמזה לכ איה .תבייח תמאב

 תולוכי אל תורומה לבא ,םישדח םינחבמ העיצמ איה ,לשמל .דובעל תוכירצ ויהש ומכ תכרעמה

 הכירדמל יתרמא" :הרמא רחא ס"יבב בשחמה תיארחא ."ןמז הז ליבשב ןהל ןיא יכ םתוא בלשל

 ךיסשמהל תורשפא ןיאש יתננולתה םג .םילק ידמ םיליגרת םילבקמ םיבוטה םירדימלתהש ח"טממ

 ,בשחמהמ םתוא איצוהל וא תינרוחא םיבוטה םידימלתה תא ריזחהל ךירצשו תוהובג רתוי תומרל



16 

 הככ' :התנע ח"טממ הכירדמה לבא .בשחמה ילב ,רמולכ ,הדובע יסיטרכ םע דובעל וכישמיש

 ."תיביטקורטסנוק תרוקב לש דודיע ןיא טלחהב .יהז

 בשחמה תכרעמ לש תפטושה הקזחאה לע ח"טמ דקפומ ,הרשכההו הכרדהה תולועפל ףסונב

 ח"טמ השוע ,להנמ אוהש בקעמהו הרקבה תולועפ תרגסמב .הלוכ תינכתה תכרעה לעו ס"היבב

 החנמה םג .ס"היבב בושחמה זכר י"ע וא/ו ולש החנמה י"ע םיקפומה בשחמ תוח"ודב שומיש

 תדימ תא תנחוב תוח"ודה תועצמאבו בשחמה תינכת תחלצה תא ףטוש ןפואב תקדוב ח"טממ

 הרידס הרוצב םיחלשנה םינולאש תועצמאב לבקתמ ןודינב ףסונ עדימו ,םידימלתה תומדקתה

 רקחמה ךלהמב ,לשמל ךכ .ח"טמ י"ע תעל תעמ םיכרענה םירקחמו םירקס תועצמאבו ס"היתבל

 שומיש"ל עגונב תולאש לע תונעל השקבתנ ובו ח"טמ י"ע חלשנש ןולאש לע תולהנמה תחא הרפיס

 עוצקמה יזכרמ דוקפית ,ס"היבב תימינפה הכרדהה ןפוא"ל ,"ןוחבאו לוגרתל ם"אות יסרוקב

 הנייאורש ח"טמ םעטמ החנמ הדיעהש יפכ ."ח"טמ םעטמ היחנהה יפוא"לו ,"תובכשה וא/ו

 תוקיטסיטטס ינימ לכ ונל שי .םינכדועמ ןמזה לכ תויהל םיסנמ ונחנא" :רקחמה תרגסמב

 גצהמ ותרסה - לשמל ומכ ,תינכתב םייוניש םג ח"טמ ךרוע תוקידבה יאצממל םאתהב ."תוימינפ

 .(ישילשה קרפב 'א ףיעס :האר) םינושה לוגרתה ילולסמב רימלתה תמרל עגונה ןותנה לש

 םיקלח םתואב - ונייה ,תיסיסבה תינכתב םייוניש עצבל יאשרה דיחיה םרוגה אוה ח"טמ ,ללככ

 לולסמ תריגס י"ע לשמל תישענה דימלתל תילאודיבידניא המאתהל שארמ ודעוי אלש תינכתב

 .רחא וא הז לוגרת

 בשחמה םוחתב דימת םיצמתמ םניא ם"אות תינכת תלעפומ וב ס"יב ןיבל ח"טמ ןיב םירשקה

 ס"יתב םתואל ןה ףא תועיגמ ןקלחש ,תופסונ תוידומיל תוינכת ץיפמו ןיכמ ח"טמ .דבלב

 י"ע תוצפומה תוינכת יתש ןיב הבורמ הקיז האצמנ ורקחנש ס"היתבמ קלחב .ם"אותב םירזענה

 לוגרת ןיב הקיז תמייק ליעל ןייוצ רבכש יפכ .תינריחיה הארוהה תטישו ם"אות :ח"טמ

 יכ ,הרפיס רקחמה ךרוצל הנייאורש ח"טממ החנמ .התכב תינדיחי הארוה ןיבל בשחמב ינדיחי

 ס"היתבמ קלחב .תינדיחי הארוה תגהנה לע ץילמהל הטונ איה ם"אות םיליעפמה ס"היתבב

 רקיעב תתתשומה הליעפה הדימלה תא ופידעה םירחאבו ,תילטנורפ הארוה םייקתהל םנמא הכישממ

 התיה ח"טמ י"ע תצפומה תינדיחיה הארוהה םהב ס"יתב םג ויה םלוא ,תונטק רומיל-תוצובק לע

 םיכרעמ ינש הז דצב הז ח"טמ םייקמ ,הלא םירקמב .הדיחי - ףא וא ,תפסונ הארוה תטיש

 תפתושמה ןתלעפהו ,תינדיחי הארוהלו ם"אותל :בקעמו הרקב ,הכררה ,הרשכה ,הצפה לש םידרפנ

 .ח"טמל ס"היב ןיב רשקה תא תקזחמ תוינכתה יתש לש
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 רשא ,ס"היבל ץוחמש םימרוג םע םג םירשק ח"טמ םייקמ ומצע ס"היב םע וירשקל ליבקמב

 ס"היתבמ דחאב םירוהה רעו שאר-בשוי ,לשמל ךכ .ס"היבב תלעפומה בשחמה תינכתל הקיז םהל

 רתוי םירידס םירשק .ם"אות לע תיללכ הכרדה ח"טמ ישנאמ לביק אוה ודיקפת תרגסמבש רפיס

 .בשחמה תוח"ודמ םיבואשה םינותנ ןיכהל ח"טמ גהונ ורובע ,ךוניחה דרשמ םע םימייקתמ

 תחקפמל םינותנ תרבעה ךרוצל בשחמ תוח"וד ח"טממ החנמה האיצוה ס"היתבמ דחאב ,אמגודל

 החנמ הרפיסש יפכו ,םינותנ ח"טמ ןיכמ היריעל םג .הלא םינותנ השקיבש ,ךוניחה דרשממ

 ילב םה תוח"ודה .םירחא תודסומל םייללכ תוח"וד ןתונ ח"טמ" :ןודינב הלאשנש ם"אותל

 לש המרב קר הז לבא ,תוימוקמ תויושרו ךוניחה דרשמ ומכ םימרוגל הז תא םירסומ .תומש

 ,חוקיפל םינתונ תובכש לש תומדקתה ינותנ :וא .'ג-ו 'ב תותכ לש םיעצוממ - לשמל ,תובכש

 תרגסמב הנייאורש ךוניחה דרשמב תחקפמ םג ."הלש רוזיאה לע קר לבא - תימוקמ תושרל וא

 לע םיססובמה ,תומש אלל ,םייללכ םימוכיס ח"טממ תלבקמ איה ךרעב הנשל תחאש ,הרפיס רקחמה

 םירשק םמיע םייקמ םג אלא הלא םימרוגל םיחוויד קר ןיכמ וניא ח"טמ .בשחמה תוח"וד

 בשחמה תלעפהל רשקב" :ח"טמ םעטמ החנמ לשמל הרפיסש יפכ ,בשחמה תלעפהל עגונב םיפטוש

 ,הרשעהה תועשב בשחמב םיגוחל רשקב .םירחא םיפוג םע םגו ךוניחה דרשמ םע םיבשוי ונחנא

 תויומלתשהה ."ךוניחה תוקלחמ תולהנמ םעו תחקפמה םע תושיגפ ונל שי ,םיירהצה רחא

 זכרמה) תוימוקמה תויושרה תכימתבו ךוניחה דרשמ עויסב תולעפומ ח"טמ י"ע תוכרענה

 .(א1989:2,5 ,תיכוניח היגולונכטל

 ךפוה אלא ,ם"אות תא ליעפמו רציש ףוג קר הווהמ וניא ח"טמש רבתסמ ןכ םא תיללכ

 תינכת לע ,הארוהה תוטיש לע עיפשמ ותויהב ,תירפס-תיבה תכרעמב תועמשמו חכ לעב םרוגל

 לעו ,ול הצוחמו ס"היב ךותבש םינושה םימרוגל עדיה תצפה לע ,הכרעהה יכרד לע ,םידומילה

 ס"היב ייחל ליעפ ינוציח םרוג תסינכ לש וז העפות .םדא חכ אשונב תועיבקו תומלתשה הרשכה

 תולובג םיבחרתמ וז הניחבמ .הארוהה םוחתל בשחמה תסנכה לש היופצ יתלב האצותכ תיארנ

 םיפוגהו ס"היב - ךפיהל אלא ס"היב תטילשב וניאש ,שרח םרוג התע םיללוכ םהו ס"היב

 ח"טמ לש "חוקיפ"ה אוה דחוימב ןיינעמ .הז םרוג י"ע קפוסמה ערימהמ םינוזינ וב םירושקה

 .חקפמל רבעומה ס"היב לע עדימה ךוויתב

 תומלתשהלו הרשכהל תודיחי תולעפומ ,תודמול תוחתופמ הלא תורגסמב .הארוהה ךילהתב םיבשחמ

 להנימו חוקיפ ,היחנה תותווצ םילעפומו ,ץועייו עדימ יתוריש םישגומ ,םיבשחמה םוחתב
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 םיבשחמ דויצ תסנכה רשאמ ךוניחה דרשמ .(181 ףיעס ,א1988 ,תוברתהו ךוניחה דרשמ)

 תושיכר ןומימל סיפה לעפמ םעטמ תיביצקת הכימת לע ץילממ ,וחוקיפבש ךוניחה תודסומל

 ךוניחה דרשמ) זרכמ תואצות פ"ע השיכרל ורשואש םיבשחמ יגוס תמישר םסרפמו ,םיבשחמ

 ךוניחה דרשמש ,ןכ םא ,רבתסמ .(400 ףיעס ,ב1988 ;15-14 .מע ,181 ףיעס ,8 ,תוברתהו

 םתלעפהלו ס"היתבל םיבשחמ תסנכהל םיעגונה םינוש םיטביהב יזכרמו יתועמשמ ןפואב ברועמ

 תימוימויה תיתרבח-תיכוניחה תואיצמב הטלבתה אל ולא לכב דרשמה לש הברה ותוברועמ .םכותב

 ,חקפמה - אוה ונינפלש הרקמב םג יטנבלרה טביהה .ורקחנש ס"היתבב בשחמב הדובעה לש

 תוללוחתמה תורומתבו יונישה תסנכה ךילהתב ולקשמ המ - איה ונתוא תניינעמש הלאשהו

 .ךכ תובקעב ס"היבב

 לכ תא ףיקמ ןתוירחא םוחת רשא ,ךוניחה דרשממ תוחקפמה ונייאור רקחמה תרגסמב

 :הרפיס ןהמ תחא .בשחמה תוח"ודב ןייעל תוגהונ ןה יכ ורפיס ןהיתש .רקחמב וללכנש ס"היתב

 וא תלהנמהמ תוח"ודה תא תלבקמ ינא .בשחמה תוח"ורב הציצמ ינא ס"היבל האב ינאשכ"

 אבה רוקיבבו ,'הפיחד'ל םיקוקזש םידימלת תרתאמ ינא תוח"ודה פ"ע .ס"היבב בשחמה תיארחאמ

 הווהמ םג אוהו הבוט אתכמסא אוה בשחמה ח"וד .ומדקתה םה םא תוארל הלוכי ינא ס"היבב ילש

 תלבקמ ינא" :הפיסוה הינשה תחקפמה ."םיניינעה םילהנתמ ךיא קודבל החונ דאמ הטיש יליבשב

 ,תדבוע ינא וב רוזיאה לכ לע תוקידב תכרוע ינא םעפ ידימ .ס"היב להנממ בשחמה תוח"ור תא

 תבלצה השוע ינא .תוח"ודב תקפתסמ אל ינא לבא .בשחמה תוח"ודב תשמתשמ ינא הז ךרוצלו

 ח"וד תשקבמ ינא ,יוארכ תלהנתמ אל הדובעהש םשורה תא תלבקמו התכל תסנכנ ינאשכ .עדימ

 ןניא ןהמ תובר יכ ,ררבתמ הארוהב בשחמב תורזענה תורומל ורבעוהש םינולאשהמ םלוא ."בשחמ

 ןהמ 76% ובישה ,ןודינב הלאשל הבושתב .בשחמה תוח"ודב ןייעל תגהונ תחקפמהש ךכל תועדומ

 :ךכמ הריתי .ןהיתותכ לש בשחמה תוח"ודב ןייעל תגהונ הניא ךוניחה דרשממ תחקפמה ןתעדלש

 לבקמ וא ןהיתותכ לש בשחמה תוח"ורב ןייעמ םינוש םימרוג ןיבמ ים ןמסל ושקבתנ תורומהשכ

 המוד אצממ .תחקפמה :דחא איצוהל ,הלאשב ונייוצש םימרוגה לכ תא ונמ ןה ,םנכות לע חוויד

 ןיב תוושהל גהונ הלאשב וטרופש םינוש םימרוג ןיבמ ימ ןייצל ושקבתנ תורומהשכ לבקתנ

 יזכר ,בושחמה זכר ,םירחא םירומ - םימרוגה לכ ונמוס םעפה םג :בשחמב תונוש תותכ יעוציב

 .ךוניחה דרשממ תחקפמה :ונייוצש ולאמ דחא םרוגמ ץוח - םירוה וליפאו ,להנמה ,עוצקמ

 וא םיכומנ םיגשיה לע ןהל ריעהל םיגהונה םימרוגה םע תחקפמה תא ונמ אל םג תורומה

 .בשחמב ןהיתותכ לש םיהובג
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 ס"היבל האב תחקפמהשכ יכ ורוה רשא ,תונויארב ורסמנש םיחווידה םע תיבקע וז הנומת

 תלכתסמ ךוניחה דרשממ תחקפמה" .בשחמה רדחב רשאמ רתוי הליגרה התכב השענב תניינעתמ איה

 דחאב בושחמה תזכר הרפיס ,"בשחמ תוח"ודב הלכתסה אל םעפ ףא איה .התכה לע רקיעב

 דימת איה .ילש התכל הנש יצחב םעפ האב תחקפמה" :הפיסוה בשחמב תעייתסמה הרומ .ס"היתבמ

 תא התלעה תרחא הרומ ."בשחמה רדחל הסנכנ איהש יתיאר אלו יתעמש אל .הליגרה התכל האב

 לע תויצלופינמ תושעל לוכי התא בשחמב" :התכה לע תחקפמה לש התודקמתהל אבה רבסהה

 םינייאורמה בור םלוא ."הרוק המ תוארל הלוכי תחקפמה יכ ירשפא יתלב הז התכב .תואצותה

 טרפב בשחמה תוח"וד לע תחקפמה המשש שגרה טועימל הנוש רבסה ועיצה הז אשונל וסחייתהש

 תחקפמהש יל המדנ" .הליגרה התכה לע רתוי הבר תודקמתהל האוושהב ,ללכב בשחמב הדובעה לעו

 תחא התיא המיכסה .ס"היתבמ דחא תלהנמ הנעט ,"ח"ודה תא שרפלו אורקל ךיא תעדוי אל

 תוח"וד לע תססובמה תיללכ הנומת תוגיצמה] תומרגוטסיהב תלכתסמ תחקפמה" :בושחמה תוזכרמ

 כ"כ אל איה .םירבדה לש קמועל תסנכנ אל איה לבא .'הפי' :תרמואו [םיטרופמה בשחמה

 תחקפמהש רורב" :הארוהב בשחמב תורזענה תורומה תחא י"ע ורמאנ םימוד םירבד ."תאצמתמ

 הניבמ אל טושפ איה לבא ,בשחמה דגנ רבד םוש הל ןיא .התכב הרוקש המב רתוי תניינעתמ

 ."קמועל ותוא

 תויעב רותיאו המרה תאוושה יכרצל ןתוא שמשמ בשחמה תוח"ודמ תוחקפמה תוקיפמש עדימה

 ידימלת תומישר תא הל תוארהל ונתיאמ השקיב תחקפמה םעפ" .ןתוירחא םוחתבש םינוש ס"יתבב

 המוד העד .ס"היתבמ דחא תלהנמ הרפיס ,"בשחמב תמיוסמ המרל תחתמ ויהש 'ו-ו 'ה תותכ

 הארנכ איה .תוח"ודה תא הל םיארמ ונחנא ,תניינועמ תחקפמה םא" :רחא להנמ י"ע העבוה

 דוקפית רסוח תרתאמ םג איה ילוא .רוזיאב םירחא ס"יתב לש המרה םע בשחמה ח"וד תא הוושמ

 :המוד תונינעתה תמייק יצרא-ללכה חוקיפה תמרב םגש הנייצ תרחא תלהנמ ."תמיוסמ התכב

 לש בצמה המ תעדל םיצור םה .ךוניחה דרשמל תוח"וד םיחלוש ונחנא הנשב םיימעפ-םעפ"

 תחקפמה" :רחא ס"יב לחנמ םג ןעט ךכ ."חוקיפב םיניינעתמ םה .הנידמה לכב 'ג תותכ ידימלת

 םה םא קודבלו םינוש ס"יתב ןיב תוושהל ידכ ח"ודב שמתשמ ךוניחה דרשמ .ח"וד תלבקמ

 ."קיפסמ םימדקתמ

 .ומצע ס"היב י"ע ךוניחה דרשמל רסמנ בשחמה תוח"וד לע ססובמה עדימה דימת אל םלוא

 ומצע ח"טמ םיתעל .ח"טמ לש תוברועמ םירקמהמ קלחב תמייק הז אשונב יכ ,הלוע רקחמהמ

 ח"טממ תלבקמ ינא" .ךוניחה דרשמ ידיל םריבעמו בשחמה תוח"וד לע םיססובמה םימוכיס קיפנמ
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 ונלביק תדחוימ השקב תובקעב" .תוחקפמה תחא הרפיס ,"בשחמה םע הדובעב תואצות ימוכיס

 :ףיסוהו ,רקחמה ךרוצל ןייאורש ךוניחה דרשמב ףגא שאר ןייצ ,"בשחמה לע םינותנ ח"טממ

 תא איצומה ס"היב ןיב תכוותמ הילוח ח"טמ שמשמ םירחא םירקמב ."יניצר דאמ ףוג אוה ח"טמ"

 תחא הרפיס ,לשמל ךכ .הלא תוח"וד לע ססובמה עדימה תא לבקמש ךוניחה דרשמ ןיבל תוח"ודה

 םירבד קודבל הצור איה םא לבא ,דבל ס"היבל האב תחקפמה כ"רדב" :בשחמב תורזענה תורומה

 דחאב ."הלאה םיניינעב תאצמתמ שממ אל תחקפמה יכ ,ח"טממ יהשימ הילא תפרטצמ זא קמועל

 'ה תותכ ידימלת ןיב תוושהל השקיב ךוניחה דרשממ תחקפמה יכ בושחמה תזכר הרפיס ס"היתבמ

 אלו ןוחבאב הלא תותכ ידימלת וקסע בשחמב םירוקיב הנומש ךשמב .התוירחא םוחתבש ס"היתבב

 ורבעוהו ח"טמ י"ע ןכמ רחאל ונכוה תדחוימה ןוחבאה תרדסמ וקפוהש םינותנה .לוגרתב

 לש ורושיאל ךוניחה דרשמ קקזנ הלא םינותנ לבקל נ"מעש ,הפיסוה בושחמה תזכר ,תחקפמל

 תנועט היסולכוא תרשמה ס"יב תלהנמ י"ע םג הפירח טעמ המינב ורמאנ םימורד םירבד .ח"טמ

 לבא .רוזיאה לכמ תוח"וד ופסא םה .בשחמ תוח"וד שקיב ךוניחה דרשמ הרבעש הנשב" :חופיט

 ןיבל וניניב וושי םהש יתיצר אל יכ ,יתבריס .ושקיב םהש תוח"ודה תא םהל תתל יתבריס

 ,ומצעל תוושהל ךירצ הזה ס"היב תא .ןיטולחל תלסופ ינאש והשמ הז .ססובמ רוזיאמ ס"יתב

 רושיא ילב תוח"וד ךוניחה דרשמל תנתונ יתייה אל ,הזמ ץוח .םדקתמ אוה ךיא תוארל ידכ

 ."ח"טממ

 קלחב :ךוניחה דרשמ ןיבל ס"היב ןיבש םיסחיב ףסונ טביה לע תזמרמ וז תואטבתה

 דרשמ תושרל תדמועה תורשפאהמ תוחונ-יא תשוחת תמייק - םילהנמה ברקב רקיעבו - ס"היתבמ

 ילש קר אל בקעמ שי" .םירחא ס"יתב ןיבל םניב תוושהל ידכ בשחמה תוח"ורב שמתשהל ךוניחה

 דחא רפיס ,"ער ח"וד יל שי םא םיענ אל םירומלו ,ךוניחה דרשממ חוקיפה לש םג אלא

 .תותכה תחא לש תואצותה תא ינממ שקיב ךוניחה דרשמ" :הפיסוה תרחא תלהנמו ,םילהנמה

 ,תאז םע ."םייביטקיבוא םירפסמ ןתונ אוה יכ ,בשחמה לש 'הריסא'ה םג ינא םיוסמ ןבומב

 רואב ךוניחה דרשממ חוקיפה ינפב ומצע גיצהל תורשפא ס"היבל םינקמ םג בשחמה תוח"וד

 ,"בשחמה תוח"וד לע ןתוא תלאושו ארקנה תנבהלו ןובשחל תוזכרה םע תשגפנ תחקפמה" .יבויח

 לע יל תורפסמ תוזכרה כ"חא" :הכישמהו ,תיסחי תחלצומ תבשחנ התתיכש ,תורומה תחא הרפיס

 ףיסוה ס"היתבמ דחא להנמ ."'ךלש התכה םע "ונצוושה" םויה' :אמגודל ,יל תורמוא ןה .הז

 בוט והשמ שי םא לבא .בשחמ תוח"וד תוארל התמזויב השקיב אל םעפ ףא תחקפמה" :רשקה ותואב

 תואצותה תא גיצהל יעבט .בשחמה ח"ודב תובוטה תואצותה תא הל הארמ ינא זא ,הל תוארהל
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 ."תובוטה

 תסנכה תובקעב טעמב אלא הנתשה אלש יסלקה סופדה וניה "יחוקיפ"ה סופדה ןכ םא תיללכ

 ,תאז םע .ס"היבו התכה תא הגיצמה תללוכה הנומתב םדוקמכ םיניינעתמ םיחקפמהו ,בשחמה

 חקפל ותלוכיב וז תרגסמבו םיפוגה לכל עדימ ךוותמ אוה ןכש יונישל האיבמ ח"טמ לש ותסינכ

 םידיקפתה יאלממ לש תויפיצה ךרעמ תא תונשל - ךכ ידי לעו ,רבעומה עדימה תומכו גוס לע

 .םהמ המכ לש םתוכמסו םחוכ תא תיחפהלו םינושה

 ,היריע לש הטופיש םוחתב םיאצמנ רקחמב וללכנש ס"היתב לכ :תימוקמה תושרהו ס"היב .3א

 תוברועמ .ס"היבב בשחמה םע הדובעל םיעגונה םינוש םיטביהב תוברועמ לש הבר הדימ הלגמה

 וז התיה ורקחנש ס"היתב לכב ןכש ,תינושארה תודייטצהה בלשב רחוימב הבושחכ האצמנ היריעה

 םרוגה היה ימ לאשנש ס"יב להנמ אטבתהש יפכ .יתמו ,בשחמ לבקי ס"יב הזיא הטילחהש היריעה

 ויה םה .ןינעה תא 'הפחד'ש איה היריעה" :ורפס-תיבל בשחמה תסנכה תא םדיקש ירקיעה

 וז התיה היריעה :תערכמ העפשה היריעל התיה בשחמה תכרעמ תריחבב םג ."'רזודלוב'ה

 ם"אות אקווד גהנות הארוהב בשחמב םיעייתסמה הטופיש םוחתבש םיידוסיה ס"היתבבש הטילחהש

 תכרעמ תסנכה לע הטילש יל ןיא" .םיציפמה םיפוגה י"ע ועצוהש תונושה תוינכתה ללכ ךותמ

 םג ."היריעהמ האב בשחמה תסנכהל המזויה" ,ךוניחה דרשמב תחקפמ הרפיס ,"ס"היתבל ם"אות

 תקזחא לש ינכטה דצל ןה הרושק תויהל היריעה הכישמה ,ס"היתבב ונקתוה םיבשחמהש רחאל

 ם"אותב וסנכוהש םייונישב תברועמ התיהו ,ם"אות לש התלעפהל עגונה ינכתה דצל ןהו דויצה

 הלועפה ףותישו ,ח"טמל היריעה ןיב קודה הלועפ ףותיש היה ולא תודוקנב .ןמזה תצורמב

 היריעה תייחנה פ"עש ,ס"היבב בשחמ יגוח תלעפה תמגוד םיפסונ םימוחתב םג אטבתה םהיניב

 .(1986:3 ,ופי-ביבא-לת תיריע) "ומעטמ םירחא םימרוג וא ח"טמ "ע ולעפוי"

 לע תיארחאהש רפיס םילהנמה דחא .בשחמה תוח"וד לע םיססובמה םיחוויד תלבקמ היריעה

 היריעה ישנא יכ ,ףיסוהו ,בשחמב הדובעה לע םימכסמ תוח"וד תעל תעמ תלבקמ היריעב ם"אות

 ס"היתב ילהנמ לכ .ןעט ,"םיקדוב םה המ םיעדוי םה" :בשחמה תינכתב תואצמתה םילגמ

 תוח"ודה תועצמאב ,םהירבדל .היריעל בשחמ תוח"וד תרבעה לע ורפיס הז אשונל וסחיתהש

 היריעה הלחה רקחמה ךלהמב .תינכתה לש תויביטקפאה תדימ רחא חוקיפו בקעמ היריעה הליעפמ

 וישכע" :ס"היתבמ דחא תלהנמ הרפיסש יפכ ,תפסונ הרטמ ךרוצל בשחמ תוח"ורדב שמתשהל

 תביטחל םירבועש 'ו תותכ ירימלת לש בשחמ תוח"וד םהל חולשל ונתיאמ שקבל וליחתה היריעהמ

 ."ארקנה תנבהבו ןובשחב ןורחאה שרוחה לש ח"וד היריעל וחלש תוכנחמה .םייניבה
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 רודחל חילצמ בשחמה תוח"וד תועצמאבש ליעפ ףוגל איה םג תכפוה ,ןכ םא ,היריעח

 אל רשאכ ,"תיבשחמ םורט"ה הפוקתב ררשש הזמ ןיטולחל הנוש הז בצמ .תותכב השענה יכבנל

 ןכ לע תכפוה היריעה םג .ולאכ םיגשיה תודוא םינותנל ללכ עיגהל הז גוסמ ףוגל היה ןתינ

 לש םיטלובה הינמיסמ דחא הווהמה - טרופמהו ןימזה ,דידמה עדימה תכרעמב ליעפ ףתושל

 .ס"היבב "תיבשחמה הכיפהמ"ה

 ץוח-ימרוג ןיבל ס"היב ןיב םיסחיה ךרעמב םייונישל האיבמ ס"היבל בשחמה תסנכה :םוכיס

 םרוגה :םיסחיה ךרעמל שדח ףוג לש ותופרטצהב אטבתמ ירקיעה יונישה .תילמרופה תכרעמהמ

 םרוגכ ח"טמ הלגתמ בשחמב שומישל רושקה לכב .ח"טמ - ונייה ,בשחמה תינכת תא ץיפמה

 םייגוגדפה ,םייטקרידה םידדצל קרו ךא תמצמטצמ הניא הברה ותעפשהו ,יטננימודהו יזכרמה

 םייתרבח םימוחתב םג - יופצ יתלב חרואב - יוטיב תאצומ אלא ,בשחמב שומישבש םיינכטהו

 עגונה לכב לגסה ישנא לש םהיתועידי לע ,בושחמה זכר דיקפת שויא לע עיפשמ ח"טמ .םיבושח

 םינוש םיטביה לע ,בשחמב םידימלתה תדובע לע םירומה םילבקמש בושמה לע ,בשחמב שומישל

 - םירחא ץוח-ימרוג םילבקמש עדימה לעו ,הליגרה התכב הארוהה תטיש תמגוד הרומה דיקפתב

 .ס"היבב םיגשיהה תמר יבגל - ךוניחה דרשמ רקיעבו ,תימוקמה תושרה

 ןורחאה אשונל תרשקתמ םיירפס-תיב ךות םייתרבח םימוחת לע ח"טמ לש הברה ותעפשה

 בשחמה תסנכה .ס"היבב שחרתמה לע םירחא ץוח-ימרוג םילבקמש עדימל עגונה ,ליעל ןייוצש

 םידומילה תמר לע שדח גוסמ עדימ לבקל תימוקמה תושרלו ךוניחה דרשמל תרשפאמ ס"היבל

 יבגל םיקיודמ םייתומכ םינותנ תקפסמ בשחמה תוח"וד תועצמאב תקפומה היצמרופניאה .ס"היבב

 ס"היב רחא בוקעל ,םינוש ס"יתב ןיב תוושהל ןכמ-רחאל ןתינש ןפואב ,ס"היבב םידומילה תמר

 -תיב ךות םייתרבח םימוחת לע ח"טמ לש ותעפשה - דחי םג הלא תומגמ יתש .וילע חקפלו

 -תיב תולובג תצירפ לע תודיעמ - בשחמה תוח"וד תועצמאב ס"היב רחא בקעמו חוקיפו םיירפס

 העפשהלו תרוקבל ףושח רתויו יםונוטוא תוחפ השענ וימוחתל בשחמה תסנכה תובקעבש ,רפסה

 .תינוציח

 ,ס"היבב בשחמב שומישל רושקה לכב יזכרמה ץוחה-םרוג רומאכ הווהמה ,ח"טמל דוגינב

 טלוב תוחפ םוקמ ךוניחה דרשמ ספות ,אשונב הבר תוברועמ איה םג הלגמה ,היריעל דוגינבו

 "ורקימ"ה תמרב ךא ,תיזכרמ הרוצב ךוניחה דרשמ ברועמ "ורקאמ"ה תמרב םנמא .הז םוחתב

 לע לכתסהל םיכישממ ךוניחה דרשמ יגיצנש ,רבתסמ ס"היב םע םיימוי-םויה םיסחיל תעגונה



3 

 .םדיב ףסונ רזע אלא וניא בשחמהו ,םינוש םידרמב שומיש ךות וב השענה לע חקפלו ס"היב

 לש תימוימויה הדובעה רקיעב םיברועמה תילמרופה תכרעמהמ ץוחה-ימרוג ,תורחא םילימב

 דרשמ תוחפו - תימוקמה תושרהו ח"טמ - םיירוביצ םיפוג רתוי םניה בשחמה םוחתב ס"היב

 .ךוניחה

 הליהקהו םירוהה ,רפסה-תיב .ב

 םירושק תויהל ויה םירומא יעבט ןפואבש הלאכ ויה התע דע ונודנש ץוחה ימרוג

 חלושה הז ותויהב יעבט ןפואב תכרעמב רושקה - ףסונ ץוח-םרוג .ס"היבב "תיבשחמה הכיפהמ"ל

 םתוברועמ ,ליעל ורכזוהש םימרוגהמ הנושבש אלא ,םירוהה ןבומכ םה - הילא םיטניילקה תא

 תסנכהש רחאמ ,ןכ לע רתי .םירוהכ םדיקפתל הרושק חרכהב הניא בשחמה אשונב םירוהה לש

 תוחתפתהל העיגנ לכ םהל היהת אל יכ םג רעשל היה רשפא ,רוהט ידומיל אשונ הניה בשחמה

 תובקעב תויתרבח תואצות לש ןמויק הניה ונלש אצומה תדוקנש רחאמ םלוא .ס"היבב "תיבשחמ"ה

 ןיב הנחבה ךות ,ותונתשה תניחבמ הז אשונ םג קדבנ ,ס"היבל שדח ביכרמ תסנכהבש יונישה

 .אשונב וניאצממ חותינ ןלהל .תונוש תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב

 םויה םגו בשחמה ינפל םירוהה לש תוברועמ התיה אל" .בשחמה תסנכה בקע התנתשה אל ס"היבב

 - הכופה טבמ תר קל ךא - הל המודבו ,ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר הנעט ,"תוברועמ ןיא

 הזב ןיא .ךאמ םיברועמ םלועמו זאמ םירוהה הזה ס"היבב" :רחא ס"יבב בושחמה תזכר הרפיס

 תבשוח אל ינא" :ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי הריבסה ."בשחמה סנכוהש זאמ יוניש

 .תינרדומ רתוי התשענ תילארשיה הרבחהש תרמוא יתייה .ללכב בשחמל הרושק םירוהה תוברועמש

 ךילהת הז .םירוה תוברועמ שי תאז םע דחיו ,םינוש םייתרבח םיכילהת תרבוע הלוכ הרבחה

 תוברועמ תדימב םייוניש סחייל וטנ םירחא םירקחנ םג ,ןכאו ."ס"היב לשו הנוכשה לש יתרבח

 ךכ .רתוי תויזכרמו תובושחכ וספתנש ,תורחא תויוחתפתהל אלא בשחמה תסנכהל אל םירוהה

 אל הז לבא ,םיברועמ רתוי וישכע םירוהה" :יתליהק ס"יבב דמול וינבמ דחאש הרוה ןעט לשמל

 ץוח .יתליהק ס"יב אוה ס"היבש זאמ הז הככ .תודעו ינימ לכ הפ ונל שי וישכע .בשחמה ללגב

 ןומימב ס"היתבמ דחאב לשמל האטבתהש ,םירוהה תוברועמ ."התומע םג ונל שי וישכע ,הזמ

 םתוברועממ התוהמב הנוש םינייאורמה תנעטל התיה אל ,םיירהצה-רחא תועשב בשחמב תויוליעפ

 .םירחא םימוחתב
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 :הליגרה התכב השענב רשאמ בשחמב השענב רתוי םיברועמ ורקחנש םירוהה ויה רדחא ןבומב

 תא ריכהל ,תישאר :תנמ לע ,בשחמה רדח לא אובל םירוהה תנמזה לע חווד ס"היתב תיברמב

 תועוצקמ וליאב םיעדוי םה יכ וחוויד םירוההמ 98% ,ןכאו - בשחמב הדובעה ךרד תאו בשחמה

 תנבהבו ןובשחב לוגרתל שומיש השענ בשחמבש וערי ןכא םבורו ,ס"היבב בשחמב שומיש השענ

 םוי ןמזב" .בשחמב הדובעה תעב וזוכר תלוכי תא רפשלו דליל עייסל תנמ לע ,תינשו ;ארקנה

 וארי םהש יתיצר" :הריבסהו ,תולהנמה תחא הרפיס ,"בשחמה רדחל םירוהה וסנכנ םירוהה

 ותואב דמולה דליל בא ."ס"היבב בשחמ םייקש הנשה ךשמב םישוע םהלש םידליהש המב וסנתיו

 םהלש םידליה חמ קודבלו תשגל םירוהל ורשפיא ,ס"היבל סנכוה בשחמהש ירחא" :רפיס ס"יב

 םירוהל הכרדה תעש םירוה םויב ונגרא ונחנא" :הרפיס רחא ס"יבב בשחמה תיארחא ."םש םישוע

 םא הפיסוה ."רבודמ המ לע וניבי םהש ךכ ,תאזכ הכרדה לבקל דאמ וחמש םהו ,בשחמל רשקב

 רדחל סנכיהל םירוהה תא ונימזה [ס"היב] םה הנקנ בשחמהשכ" :רחא ס"יבב דמולה דליל

 םירוה ףותיש יבגל ."םהלש םידליה םע בשחמה רדחל סנכיהל םילוכי םירוהה ,םויה דע .בשחמה

 םידימלת םע היעב יל התיה םעפ .םירוהה תא ףתשמ ינא" :םילהנמה דחא ןייצ ,בשחמה רדחב

 אבה רועישב זא .בשחמב םיזכורמ ויה אל םה יכ תואיגש ושע לבא םיליגרתה תא רותפל ועדיש

 :חרפיס רחא ס"יבב בושחמה תזכר ."רזע הזו ,םידימלתה דיל ובשייש ,םירוהה תא יתנמזה

 ןמזב םידליה םע ובשיו ואב םירוהה הלחתהב זא .בשחמהמ ודחפ םהידליש םירוה ויה הלחתהב"

 בשחמה רדחל םיחקלנ 'ב התכ ידימלת לש םירוהה ,םויכ .ודחפ שממ םידלי המכ .םירועישה

 דעו רבח לש וחווידמ הכימת םילבקמ הלא םירבד ."םש דומלל םיליחתמ םהלש םידליהש ינפל

 התיא יתדבעו בשחמה רדחל התוא יתיוויל 'ב התכב התיה ילש הדליהשכ" :רחא ס"יבב םירוהה

 התיא יתפתתשה ןכל .הלהבנ ילש הדליה הלחתהב .תלהנמה רושיאב בשחמה רדחב םירועיש המכ

 יווילל המזויה םימעפל ."התוא ןווכלו בשחמה םע דדומתהל הל רוזעל ידכ ,בשחמה ירועישב

 ךחא םימעפל" :בושחמה תוזכרמ תחא לשמל הרפיסש יפכ ,הרוהה דצמ האב בשחמה לא דליה

 דיל תבשל ול םירשפאמ ונחנא זאו ,בשחמב דבוע ולש דליה ךיא תוארל שקבל יושע םירוהה

 תוחפ חיכש םירוה תופתתשה לש הזכ סופד ,םינייאורמה יחוויד יפל ."הצורמ הרוההו דליה

 אובל הצור םירוהה דחא םא" :הארוהב בשחמב תרזענה הרומ לשמל הרפיסש יפכו ,הליגרה התכב

 התכל לבא .אובל ול תנתונ ינא ילוא .תויעב ןיא ,בשחמב השוע ולש דליה המ תוארל בשחמל

 ."סנכיהל םילוכי אל םירוהה

 ינועט ןיבלו םייביטרגטניאה ןיבל םיססובמה ס"היתב ןיב ןיינעמ לדבה אצמנ הז רשקהב
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 ו 5 1444144 990-רהיה .- תה

 ס"היב גוס ןיב (05.2% ,ת=.17) קהבומ רשק אצמנ בשחמב תועייתסמה תורומה ברקב :חופיטה

 זוחא .בשחמה תסנכה תובקעב םירוהה תוברועמב יוניש לח תורומה תעדל םאה ,הלאשה ןיבל

 םיססובמה ס"היתבמ םירבועש לככ הלועכ אצמנ םירוהה תוברועמב תוקזחתה לע וחווידש תורומה

 אצומה תדוקנ אוה דחא ירשפא רבסה .(22%) חופיטה ינועטלו (13%) םייביטרגטניאל (8%)

 תוברועמ םהב ,חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב יכ הדבועהו תויסולכואה לש הנושה

 .הז שדח םוידמ ריכהל ךרוצ בשחמה תסנכה המיע תררוג 15,כ"רדב הבר הניא םירוהה

 םירוהה לש רתוי הבר תוברועמל חתפ םיחתופ םירוהל רסמנה ףסונ עדימו םיפטוש םיחוויד

 רבסה .תיבשחמ-םורטה הפוקתב תחוור התיה אל העפותה םהב תומוקמב םג ,ס"היבב השענה יבגל

 ילעב ברקב בשחמה תוח"ודב השענה תיסחי ברה שומישה יבגל ליעל חווד רשאל רשקתמ םילשמ

 רבדהש ,רשפא .םיססובמה ס"היתבב רשאמ רתוי - הקוצמ תונוכשב םיאצמנה ס"יתבב םידיקפת

 .חופיט תנועט היסולכוא ילעב ס"היתבב םירוהה תוברועמ תרבגהב ויוטיב תא אצומ

 .םירוהה לש םדי גשיהל ץוחמ כ"רדב בשחמה תוח"וד םייוצמ ,שילשה ףוסב תורסמנה תוכרעההו

 המ תעדוי אל ינגא" .הלאכ תוח"וד לש םמויק לע ועדי אל ןודינב ולאשנש םירוההמ 14% ,ןכאו

 התומעה דעו רבח .ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי תינגס הרפיס ,"בשחמ ח"וד הז

 .ס"היבב ימינפ שומישל הזש חינמ ינא .בשחמ ח"וד לע יתעמש אל םלועמ" :ןעט רחא ס"יבב

 אל .בשחמ ח"ור לע יתעדי אל וישכע דע" :רמא ןייאורש ףסונ בא ."הז לע םיעדוי אל םירוהה

 לע םיעיבצמה בשחמה תוח"ודל השיג םהל ןיא יכ וחוויד םירוההמ 87% ."הז לע ונל ורפיס

 ,להנמ ,םיתימע - םירחאה םידיקפתה ילעבמ םירוהה תצובק הנוש וז הניחבמ .םהידלי יגשיה

 גוהנש - םירוהה יבגל רשא דועב ,ס"היבב השענה תא ףשח תוח"ודה םויק םהיפלכ - ץוח ימרוג

 ."ולא םידמולמו םייעוצקמ תוח"וד"ל ךרדה כ"רדב המסחנ - תעל תעמ "הנומתב םקיזחהל"

 העיגנ םוש ןיא םירוהל" ,תולהנמה תחא הרפיס ,"דחא ףאל תוח"ודה תא םיארמ אל ונחנא"

 תא םילבקמ אל םירוהה" :הרפיס תרחא תלהנמ ."הז תא םילבקמ אל םהש ןורקע הז .הזל

 תוארהל רוסא" :הרפיס ,רקחמה ךרוצל הנייאורש ,ח"טמ םעטמ החנמ ."יוסח ךמסמ הז .תוח"ודה

 ןתינ םירוהה תוברועמל עגונה לכב חופיט ינועטו םיססובמ ס"יתב ןיב םילדבה לע .6
 גוסהמ ס"היתבב םירוה ןומימב תפסונ םידומיל תינכת לש התלעפה תוחיכשש ךכמ ,לשמל ,דומלל
 ,ןמרגנלו בוט-ןמיס-רב :האר) תושלח תויסולכוא םיתרשמה ס"היתבב רשאמ הבר הניה ןושארה
 .(16-14 .םע רחוימב ,8
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 ידכ ,ךכ רחא לבא ,תוח"ודה תא תוארהל בריסש ח"טמ הז היה הלחתהב .םירוהל תוח"ודה תא

 אל םהל הרוהו ס"היתב לכל ימשר בתכמ חלש ךוניחה דרשמ ל"כנמ ,הז בוריסל ףקות רתי תתל

 םינייאורמה ולעה ,וז תילמרופ הביסל רבעמ ."ס"היבל ץוחמש םימרוגל תוח"ודה תא תוארהל

 תוח"ודה תא םיארמ אל" :םירוהה ינפב המוסח בשחמה תוח"ודל השיגהש ךכל םינוש םירבסה

 םורגל הלולע תאזה הנושה תונשרפהו ,הרומה לש הזמ הנוש אוה םהלש לוקישה יכ םירוהל

 תא םירוהל תוארהל ןכוסמ דאמ" :הנעט ח"טמ םעטמ החנמ .םילהנמה רחא ריבסה ,"תויעב

 יכ ףיסוה רחא להנמ ."טלחהב רוסא .ח"ודה תא אורקל ידכ הרשכה ורבע אל םירוהה .תוח"ודה

 םא" :םייוסח םה ןכלו ,הרוהה ידלי םניאש ,םירחא םידימלת לע םג ערימ םיללוכ תוח"ודה

 הרושה תא קר לבא ,םתוא םהל הארמ יתייה זא תוח"ודה תא תוארל ינממ םישקבמ ויה םירוהה

 המוד קומינ ."םירחא םידלי לש תואצותה תא תוארל ולכוי אל םהש הככ ,םהלש דליל תכיישש

 וב בותכש המש הצור אל ינא יכ ,יוסח דאמ ח"ודה תא תרמוש ינא" :תולהנמה תחא התלעה

 ."םירחא םידימלת ולביקש תואצותה תא וארי םירוההש הצור אל ינא .הנוכשב תוליכרל ךופהי

 הסיפת הל היהת יאדווב .האב אמא וזיאש רמאנ אוב" :תרחא תלהנמ י"ע העמשוה המור העד

 ינא המ .הלש קסעה אל םהש ,ח"ודב םימושרש םידימלת דוע שי הזמ ץוח .ח"ודה לש הנוש

 תא תוארל םירוהה תורשפא רסוחל הלעוהש רתויב חיכשה קומינה ,תאז םע "?הז תא הכירצ

 תא וניבי אל אליממ םירוהה בור" .םהב בותכה תא ןיבהל םתלוכי יא - היה בשחמה תוח"וד

 ומכ הז .ח"ודה תא םיניבמ אל [םירוהה] םה" :הריבסה תרחאו ,תולהנמה תחא הרפיס ,"ח"ודה

 ."הז תא ןיבהל ךיא עדוי אל הלוחהש ,ןגטנר םוליצ

 היטנ התיה ונייאורש םירוההמ קלח ברקב יכ תדמלמ םירוהה לש "דצ"המ הז אשונ תקידב

 שאר-תבשוי .וז תוינידמ קידצהל ףאו ,םהידלי לש בשחמה תוח"ודל םתשיג תמיסח םע םילשהל

 הארוהה לגסו תלהנמה .בשחמה תוח"ודל השיג ןיא םירוהל" :הנעט ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו

 הזל תויהל הכירצ" :הפיסוה התינגס ."םיברעתמ אל ונחנאש רבד הז .םתוכז וזו ,םידגנתמ

 בוט" יכ ,סרג רחא ס"יבב םירוהה דעו רבח ."יוסח הזש בושח הזו תלהנמה לש ןינע הז .הביס

 םיארמ אל בשחמ ח"וד" :הרמא ףסונ ס"יבב םירוהה דעו שאר-תבשויו ,"תמיוסמ תוידוס שיש

 תא רוסמל םיאתמ אל הז .רדסב הז ,יתעדל .םוסרפל אל הז יללכ ןפואב .ישיא ןפואב םירוהל

 ,הזמ ץוה .תוח"ודל השיג ןיא םירוהל" :הריבסה ונייאורש תוהמאה תחא ."היצמרופניאה לכ

 תא םיארמ אלש רדסב הזש תבשוח ינא .[בשחמב לוגרתב] תומרה תועמשמ תא םיניבמ אל םירוהה

 קומינה ."התכב המרל המיאתמ דימת אל םג בשחמב המרה .ימינפ שומישל קר הזשו םירוהל הז
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 המרה תא תופקשמ אל תואצותה" :רחא ס"יבב םירוהה דעו שאר-בשוי יפב םג הלעוה ןורחאה

 ףסונ ס"יבב םירוהה דעווב הרבח ."יקלחה ערימה תא ףושחל בוט אל הזו ,דליה לש תיתימאה

 תא ץחלל סינכי קר הז ?חותפ היהי אוהש המל .ידוס ח"ודהש רומג רדסב הז" יכ ,הנעט

 ."םידליה תאו םירומה תא ,םירוחה

 - םירחאשו ,בשחמה ח"וד לש ומויק לע ללכ ועדי אל םימיוסמ םירוהש הרבועה רואל

 70%-כ) םיבר םירקמבש המית ןיא ,םניינעמ וניא ח"ודה יכ העדב ויה - ךכ לע ועדיש

 אל ללכ םירוהה (ןודינב ולאשנש בשחמב תורזענה תורומהו םירוהה יחוויד פ"ע - םירוההמ

 ,"ח"ודה תא םהל תוארהל םירוהה י"ע ונשקבתנש הרק אל םעפ ףא" .ח"ודה תא תוארל ושקיב

 אל םעפ ףא םירוהה" :ורמאש ,םיפסונ םילהנמ רפסמ י"ע וכמתנ הירבדו ,תולהנמה תחא הרפיס

 תוארל ושקיב םירוהש הרק אל" ,"הז תא תוארל ושקיב םירוהש הרק אל" ,"ח"וד תוארל ושקיב

 אל םלועמ םירוהה" ,"ושקיב אל םעפ ףא םה לבא .םהל הארמ יתייה אל ,םישקבמ ויה םא .ח"וד

 אל םה ,לכ םדוק .תוח"וד םילבקמ אל םירוהה" ,"תוח"ודה תא םהל תוארהל ונתיאמ ושקיב

 הלאכ ויה ונייאורש םירוהה ןיב םג ."םהל תוארהל ושקיב אל םה םלועמ .םתוא םישקבמ

 הרפיס ,"הז תא תוארל יתשקיב אל םעפ ףא" .בשחמ תוח"וד תוארל ושקיב אל םלועמ יכ ודיעהש

 הנייצ ,"ינב לש ח"ור תוארל יתשקיב אל תישיא ינא" .רקחמה תרגסמב ונייאורש תוהמאה תחא

 םירוה םע הלאכ םירקמ לע יל עודי אל םג" :הפיסוהו ,ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי

 ."םירחא

 םירוהה תפיסא תעב כ"רדב ןכ ושע ,תוח"ור תוארל ושקיבש תיסחי םיטעמה םירוהה

 תעב וא (ןודינב ולאשנש בשחמב תורזענה תורומהו םירוהה יחוויד יפל ,םירקמהמ 57%-כב)

 תורזענה תורומהו םירוהה יחוויד יפל ,םירקמהמ 40%-כב) ס"היבב ומייק םהש דחוימ רוקיב

 םיסחיתמה בשחמ תוח"וד תוארל ושקיב יכ וחווידש םירוהה .(הז אשונב ולאשנש בשחמב

 ןודינב ולאשנש בשחמב תועייתסמה תורומה םג .בויחב כ"רדב התנענ םתשקבש ופיסוה ,םהידליל

 אל ןהש ונעט ןתיצחמכ יכ םא ,תוח"ודה תא תוארל םירוהה תשקבל תיקלח תונעיה לע וחוויד

 םינותנ םירוהל וגצוה ,הלילשב התנענ םירוהה תיינפ םהב םירקמ םתואב .וז השקבל ונענ

 םירפסמ אל לבא ,תויללכ תוצע םירוהל םינתונ ונחנא" .םהידלי בצמ לע םיעיבצמה םייללכ

 רחא להנמ .תולהנמה תחא הרפיס ,"המגדהה ליבשב קר שמשמ ח"ורה .תומרו םינויצ לע םהל

 יתרבסה" ."בשחמב בוט אל וא בוט םידבוע םהלש םידליה םא םירוהל םירפסמ םירומה" :ףיסוה

 תא תוארל םירוה תשקב לע התבוגת תא תולהנמה תחא הראית ,"םייוסח םיכמסמ םה הלאש םהל
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 ונרפיס זאו ,יטרפ ןפואב היצמרופניא לבקל םילוכי םה םיצור םה םאש לבא" ,בשחמה תוח"וד

 דליהש םירוהל רפסל אמגודל םילוכי אל ונחנא" :ריבסה רחא להנמ ."תיללכ רתוי הרוצב םהל

 שי דלילש םהל םירפסמ ונחנא הז םוקמב זא .'ד התכ לש המרב אצמנ ,'ה התכב דמולש ,םהלש

 תכנחמה-הרומהמ יתשקיב םירוה תפיסאבש הרק" :המוד הנומת וראית ונייאורש םירוה ."םיישק

 תא יל התארה אל הרומה" ,ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי הרפיס ,"ח"וד תוארל

 ,בוט :אמגודל ,ילש תבה לש המרה תא - םירפסמב אל - פ"עב יל הרמא איה לבא .ח"ודה

 םירוהל םירפסמ םה םירוה תפיסאב" :הרפיס ונייאורש תוהמאה תחא ."הכומנ המר וא ,ינוניב

 ."המודכו דאמ בוט וא בוט הז םא - הרוק יללכ ןפואב המ

 תוח"ודל םתשיג תמיסח לע םירוהה תבוגת תא כ"רדב הנייפיאש תיללכה המלשהל דוגינב

 םה דיתעבש וחוויד םירוההמ 80% .דיתעב בצמה יונישב ןוצר םתיברמ ועיבה ,הווהב בשחמה

 וסנתהש ולא תא דחוימב ןייפאמ הז ןוצרו ,םהידליל םיסחיתמה תוח"ודל השיגב םיצור ויה

 ןיבל ח"ודל הווהב השיג ןיב (05.2% ,ת=.20) קהבומ רשק אצמנ :בשחמה תוח"ודל השיגב רבכ

 לש בשחמה תוח"ודל השיג םהל תתל יוארה ןמ יכ ורבסש םירוה םתוא .דיתעב תאזכ השיגב [ןוצר

 ויהו ,"םהיגשיה םהמו םידליה םימדקתמ דציכ תעדל נ"מע" :םיקומינ רפסמ ךכל ולעה ,םהידלי

 יכ ,ח"ודה תא תוארהל ךירצ" ."םיברועמ תויהל" םנוצר :רתוי טושפ קומינ ולעהש םירוה

 ןיא" :הפיסוהו ,ונייאורש תוהמאה תחא הנעט ,"םהלש דליה םע הרוק המ תעדל םיכירצ םירוהה

 ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי ."ירטאיכיספ ח"וד אל הז ,ח"ודה תא ריתסהל הביס

 הז ,בוט הז .[ח"ודב עיפומה] ןויצה תא תעדל תוכז םהל שי הרוהו דימלת לכ" יכ ,הסרג

 השיג ןיא" :הרפיס תרחא םא ."היצביטומ ןתונשו םכח רבד הז תורחתו ,יתורחתו יגשיה

 ,בשחמב םישוע ילש םידליה המ תעדוי אל ינאש דוע לכ .רבסה הזל ןיא .בוט אל הז .ח"ודל

 שי רשא רועב :תבכרומ הנומתה ןכ םא תיללכ ."המיאתמה הכררהה תא םהל תתל לכוא אל ינא

 היטנ תרכינ - בשחמה תוח"ודל השיגה תמיסח לש ,ונייה - םייקה בצמה לש תמיוסמ הלבק

 .דריתעב תוברועמה תא ריבגהלו בצמה תא תונשל תוסנל

 לככ .םיססובמ יתלבו םיססובמ ס"יתב ןיב םיניינעמ םילדבה ואצמנ הז רשקהב םג

 וחווידש םירוהה זוחא הלוע ךכ ,חופיט ינועטלו םייביטרגטניאל םיססובמ ס"יתבמ םירבועש

 תוארל ושקיב םה יכ וחווידש םירוהה זוחא הלוע ,(05.2% ,ת=.19) תוח"ודל השיג םהל שיש

 תא םהל וארה םתשקבל הבוגתב יכ ורפיסש םירוהה זוחא הלועו ,(01.2% ,ת=.25) תוח"וד

 יבגל ליעל רכזוה רשא תא םילשמ הז ןינע .(054.=2 :תילובג תוקהבומ ,ת=.25) תוח"ורה
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 ולא םיאצממ לש םתועמשמ .בשחמה תסנכה תובקעב חופיט ינועט ס"יתבב םירוהה תוברועמ תיילק

 .יחכונה ח"ודה לש וכשמהב ןודית

 אקווד רכבמ לגסה םהב םירקמ םתואב תאש רתיב ףקתשמה חכ - םירוהה םע ויעגמ תעב חכ תדמעק

 םינייאורמהמ המכ לש םהירבדל בישקהל ןיינעמ הז רשקהב .םירוהה יניעל תוח"ודה תא ףושחל

 םה םהידליש םירוהל רפסל היצמיטיגל ןתונ ח"ודה" :תולהנמה תחא הרמא .אשונל וסחיתהש

 אוה בשחמה ח"וד לש הזה יביטקיבואה דדמה .םיבשוח םהש ומכ םיבוט כ"כ אל םיבר םירקמב

 בוט רתוי אוה םהלש דליהש םיבשוח םירוהש םירקמ הברה ונל שי .םתוא ענכשל בוט יעצמא

 הקדצהה .ןויצל הקדצה םירומל ןתונ ח"ודה" :תרחא תלהנמ הרפיס ,ךכל המודב ."תואצותהמ

 דדמכ ,םירוהה םע ונל רזוע הז .'ןייטשניא' אוה םהלש דליהש םיבשוחש םירוה יפלכ איה

 םירוה םא" :הפיסוה ס"היתבמ דחאב בושחמה תזכר ."םינויצל הקדצה ןתונכ ןכלו יביטקיבוא

 הדמעב ךומתל ידכ ,תוח"ודל םג תסחיתמ תלהנמה ,םהלש םידליה לש תואצותה לע םיננולתמ

 תלהנמה ,תויעב םישוע םירוהשכ" :הרפיס ס"היתבמ דחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי םג ."הלש

 הארוהב בשחמב תורזענה תורומהמ 26% ."בשחמה ח"וד םע םהלש דליה לש תואצותה תא המיגדמ

 - םהידליל םיסחיתמה בשחמ תוח"וד םירוהל תוארמ ןתמזויב ןה םהב םירקמ םנשי יכ ,ורפיס

 34%-ב) ס"היבב םייקמ הרוההש דחוימ רוקיב וא (םירקמהמ 63%-ב) םירוה תפיסא תעב ,בורל

 הרומה םהב םירקמ םנשי יכ ורפיס ןורינב ולאשנש םירוההמ 33% ךכל ליבקמב .(םירקמהמ

 וא (םירקמהמ 68%-ב) םירוה תפיסא ךלהמב רבדה הרוק בורל - בושו ,ח"וד םהל הארמ התמזויב

 לככש ,אצמנ םירוהה תובושת פ"ע .(םירקמהמ 24%-ב) ס"היבב םייקמ הרוההש דחוימ רוקיב

 הרומה תייטנ התלעש לככ - ךכמ רתוי דועו ,ח"וד םהל תוארהל הרומהמ שקבל םתייטנ התלעש

 ,ת=.33) ח"וד םהל הארת התמזויב הרומהש םייוכיסה ורבג ךכ ,תאזכ השקבל בויחב תונעיהל

 .(המאתהב ע<.01 ,ת=.664 ;5

 וססבתהש םינותנ םירוהה ינפל להנמה גיצה (םירוההמ 6% י"ע קר וחוודש) םירקמ רפסמב

 ףשחנ הז עדימ .ולוכ ס"היב לש ףא וא ,המלש התכ לש המרה לע ועיבצהשו ,בשחמה תוח"וד לע

 .ס"היב לש יזכרמה םירוהה דעווב תוריכב תודמע וספתש ,דבלב םידדוב םירוה ינפב כ"רדב

 .הגיצמ תלהנמהש םיפרג האור םירוהה דעו" :ס"היתבמ דחא לש םירוהה דעו שאר-תבשוי הרפיס

 ךשמב ,כ"חאו ,הכומנ המרה הלחתהבש ךיא םיאור .םידמוע ונחנא הפיא תוארל םילוכי ונא הככ

 תוח"וד תא תמכסמ וז תלהנמ יכ ,וארה רקחמה תרגסמב וכרענש תויפצת ."הלוע הז ,הנשה
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 המכ דע םירוהל חיכוהל נ"מע ,םיבר םיירפסמ םינותנ םיללוכה תואלבטו םיפרג תרוצב בשחמה

 .םהידליל ס"היב םרות

 לע םיססובמה םימוכיסו בשחמ תוח"וד םירוהל תוארהל היטנה יכ ,הרומ םינותנה חותינ

 םייביטרגטניא ס"יתבמ םירוהל תיסחי .ס"היב תרשמ התוא היסולכואה גוסל הרושק הלא תוח"וד

 םהל הארמ התמזויב הרומהש ךכ לע חופיט ינועט ס"יתבמ םירוה רתוי םיחוודמ ,םיססובמו

 םינכושה ס"יתבמ תורומ לש ןהיחווירב ףוקית לבקמ הז אצממ .(05.2% ,18.=8) ח"וד

 האוושהב ,םירוהל תוח"וד ןתמזויב תוארהל רתוי תוטונכ תורבתסמה םיססובמ-אל םירוזיאב

 ינועט ס"היתבב םילחנמל םג .(05.2% ,ת=.14) םיססובמ םירוזיאב םימקוממה ס"יתבמ תורומל

 .םימכסמ תוח"וד םירוהל תוארהל תיסחי רתוי הבר היטנ חופיטה

 םירוהה םע םיעגמב ירפס-תיב באשמ שמשמ ומצע בשחמה םג אלא ,בשחמה תוח"וד קר אל

 ,םילהנמה דחא ריבסה ,"םיבשותה יניעב ס"היב לש הרקויה תא הלעמ בשחמה" .הליהקהו

 תא הארמ םג ינא .ס"היבב ילצא בשחמ שיש האג ינא לבא ,הילשאב יח ינא ילוא" :ףיסוהו

 ילב ס"יב .בוט יומיד ךל ןתונ בשחמה" :הרפיס תרחא תלהנמ ."ץוחבמ םישנאלו םירוהל בשחמה

 ףסונ להנמ ."הלוע ךלש תימצעה הסיפתה םג זא ,בשחמ ךל שי םא .ךומנ ולש יומירה ,בשחמ

 ."םיבשותה יניעב ס"היב תרקוי תא הלעמ הז .םישורדיח לש הריוא ס"היבל סינכה בשחמה" :ןעט

 תא םושרל םיאב םירוהשכ .םיוסמ יתרבח סוטטס ס"היבל ןתונ בשחמה" :הרפיס תרחא תלהנמ

 ןומה ס"היבל ןתנ בשחמה" :הנעט תפסונ תלהנמ ."ס"היבב בשחמ שי םא םילאוש םה ,םהידלי

 ."רזע בשחמה הזבו ,ער יומיד ס"היבל היה םינש ינפל .הרקוי

 ס"יתבב םג האצמנ ,םיבשותה יניעב ס"היב תרקוי תא הלעמ בשחמה היפל ,וז הנעט

 .םיססובמ תוחפה םירוזיאב םימקוממה ס"יתבב רתוי החיכשכ האצמנ ךא ,תוססובמ תונוכשב

 תלהנמ ירבדל בישקהל יואר הז רשקהבו ,הנוכשה תרקויל םרות בשחמהש ,םג עמשנ ולא ס"יתבב

 ןועט ס"יב תלהנמ ."וב 'םיציוושמ' םירוהה .יתרקוי דאמ אוה בשחמה" :הלאה ס"היתבמ רחא

 לע עיפשה בשחמה הז י"ע .בושח דאמ הזו ,יתרקוי דאמ בשחנ בשחמה" :הרפיס רחא חופיס

 םה .הרקוי ןומה הז בשחמה םירוהה ליבשב" :הפיסוה ס"יב ותואב תורומה תחאו ,"הנוכשה

 ."ולביק אל םמצע םהש המ תא םילבקמ םהלש םידליהש םיאג

 ןיבל ס"היב לגס ןיב תויצקארטניאל שרח םוחתל בשחמה ךפוה ס"היבל ותסנכה תובקעב :םוכיס

 תוארל םירוהה םיטונ יללכ ןפואבש ,רבתסמ הלא תויצקארטניא תרגסמב .הליהקהו םירוהה
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 בצמה םע םימילשמ םג םה ךכל םאתהבו ,ס"היבב םהידלי ךוניחל רושקה לכב אכמס-ירב םירומב

 תא םיקידצמ ףאו םהידלי יגשיה לע םיעיבצמה בשחמה תוח"ודל םתשיג תמסחנ וב הווהב ררושה

 קזחמ ףאו םירוהה יניעב םירומה םינהנ הנממ תוכמסה תא ףקשמ בשחמה .ןודינב תוינידמה

 .םירוהה םע ויעגמ תעב תובישח-ברו שדח באשמ ס"היב לגסל ותונקהב ,וז תוכמס

 ןיב - תועד יקוליחל ,םיתעלו - ןתמו-אשמל השדח הריז תחתופ םג ס"היבל בשחמה תסנכה

 םיעיבמ ,הווהב בשחמה תוח"ודל םתשיג תמיסח םע תיללכה םתמלשה ףא-לעש ,םירוהה ןיבל לגסה

 םייוכיסה םילוע תוח"וד תוארל םישקבמ םירוהה רשאכש ,הדבועה .דיתעב תאזכ השיגב ןוצר

 לגס םע םהיעגמב חכ רתונ םירוהה ידיבש ךכ לע העיבצמ ,םהינפל וגצוי ןכא תוח"ודהש

 .םירוהה ןוצרמ ןיטולחל םלעתהל תורשפא ןיא לגסה ישנאלו ,ס"היב

 עקרב תונושה תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב ןיב םיניינעמ םילדבה ואצמנ הז רשקהב

 תונוכשמ םיאבה םידימלת םידמול םהב ס"יתבל האוושהב יכ ,אצמנ יללכ ןפואב :ןהלש יתרבחה

 רתוי הבר השיגל םירוחה םיכוז חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב ,תוססובמ

 שומיש ומצע בשחמבו בשחמה תוח"ודב השוע - להנמו םירומ - ודיצמ לגסהו ,בשחמה תוח"ודל

 םיקינעמהו םירומה םיקלחמש םינויצל היצמיטיגל םינקמה םיירפס-תיב םיבאשמבכ רתוי בר

 םירוהה תוברועמ תרבגהל תמיוסמ הדימב בשחמה איבמ םג הלא ס"יתבב .ותוללכב ס"היבל הרקוי

 רבדה ןיא .היבשות יניעב הנוכשה תרקוי תאלעהלו הנוכשב ס"היב תרקוי תאלעהל ,ס"היבב

 לש היפוא יכ ןייוצי .חופיט ינועט ס"יתבב םירוהה לש יסחיה םחוכ תיילע לע חרכהב דיעמ

 .הלא םירוזיאב לגסה תוכמס תלבק לש גוסמ הניה םירוהה לש וז תוברועמ

 צ

 בשחמה תסינכ יכ ,דמלמ ץוח-ימרוג ןיבל ס"היב ןיב םיסחיל םיעגונה םיאצממה םוכיס

 - שדח םרוג ףסוותנ הילא ,תילמרופה תידסומה תכרעמב םייתועמשמ םייונישב הוולמ ס"היבל

 הלגמ רשא - בשחמה תינכת תא ץיפמה ףוגה וניהש ,(ח"טמ) תיכוניח היגולונכטל זכרמה

 תושרה םג .בשחמל םיעגונה םיטביהה לכב הבר הרקויו חכ תדמעמ הנהנהו הבר תוברועמ

 ןתינ הלא םיפוג ינש ןיבל ס"היב ןיב הז םירשק קוזיחבו ,אשונב תוברועמ הלגמ תימוקמה

 ימוחתב הילעה .הירפירפה לש תוקזחתהו תיכוניחה תכרעמה זכרמ לש תמיוסמ תושלחיה תוארל

 .וז המגמ תמאות ס"היבב השענב - חופיט ינועט ס"יתבב רקיעב - הפקיהבו םירוהה תוברועמ

 ץוחה יפוג ןיבל ס"היב ןיב ןתמו-אשמל השדח הריז ןכ םא החתפ ס"היבל בשחמה תסנכה

 .ס"היב לש ויתולובג יונישלו ,םירוהה ללוכ ,םינושה
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 תויתרבח תויסולכוא ברקב ס"היב לש ומוקימב ינושה תא בשחמה תסנכה השיגדמ תיגמז וב

 ריבסהל נ"מע ,בשחמהמ םרוזה ערדימב םירוהה תא רתוי םיפתשמ םיססובמ-אלה םירוזיאב .תונוש

 ולש לגסה ירבחו ס"היב לש תיעוצקמה םתוכמס סוסיבל בשחמה לצונמ ךכו ,רופיש תוארהלו

 שיש םילמס שפחל הנוכשה יבשות םירוהה לש םתייטנ .ץעוצקמ ילעבכ םהלש היצמיטיגלה קוזיחלו

 סוטטס-למס לאכ בשחמה יפלכ םתוסחיתה לע הדיעמ ,"חתופמ" ,"יוושכע" ,"ינרדומ" יומיד םהב

 .הלוכ הנוכשלו םיטרפכ םהל הרקוי קינעמ םהיניעבש
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 םייתרבח-ללכ דוביר יסופדו בשחמה :יעיבש קרפ

 -ורקימה המרב בשחמה תעפשהל תורושקה תויגוס רפסמ ונחבנ ח"ודה לש םינושארה םיקרפב

 .הבורקה ותביבס לשו ס"היב לש םייתרבח םינייפאמל תועגונה ולא - ונייה ,תיתרבח -וזמהו

 יסופד ןיבל ס"היבל בשחמה תסנכה ןיב רשקל עגונה יתרבח-ורקאמה דמימב דקמתמ יחכונה קרפה

 17 היסולכואב תונוש תוצובק-תת ןיב ןויווס-יאו ןויווש

 אשומ ונרקחמב הוויה אל יתרבחה דובירה אשונ ,ןאכ ונודנש םירחאה םימוחתל דוגינב

 המינפ ס"היב ךותבש םיסחיה תכרעמב קוסעל דעונ ותליחתמש ,יחכונה רקחמב הפיקמ הקידבל

 םהב שיש ,ררבתה םינותנה חותינ ךותש רחאמ םלוא .הבורקה ותביבס ןיבל וניב הרוק רשאבו

 םוחתל םג יחכונה ח"ודה תרגסמב סחייתהל ןוכנ ונל היה הארנ ,הז אשונ םג ריאהל ידכ

 שי םלוא אשונב ןוידה תא תוצמל תרמייתמ הניא וז תוסחיתה יכ שיגדהל יוארה ןמ .ידובירה

 הז קרפב עיצהל םיצור ונא התוא - ןודנה אשונל השדח תוסחיתה ,הארנ ךכ ,ונידיבש םיאצממב

 תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב בשחמה לש ומוקימל םיסחיתמה וניאצממ לש זכורמ חותינ תועצמאב

 .הנוש יתרבח עקר תולעב

 םימילשמה םיאצממ - םהירוהלו םהיתותכל ,םידימלתל םיסחייתמ הז קרפ יאצממ יכ שגדוי

 ןיב האוושהה .לגסה ירבח ברקב בצמה חתונ תע ליעל התלגתנש תילאיצנרפידה הנומתה תא

 תיבב בשחמב שומישה ,יתיב בשחמל השיגה :םימוחת השולשל תסחייתמ תונוש תויתרבח תוצובק

 .יכוניחה ךילהתב םירוהה תוברועמו ,ס"היבבו

 יתיב בשחמל השיג .א

 רושקש המב תונוש תויתרבח תוצובק ןיב םייתועמשמ םילרדבה לע םיאצממה םיעיבצמ יופצכ

 וררוגתהש ולאמ דבלב 26% תושרל ,םידימלתה ירוה יחוויד פ"ע :םיישיא םיבשחמ לע תולעבל

 ,סוטטסה-יהובג םירוההמ 59% תמועל ,תיבב בשחמ היה הכומנ תימונוקאויצוס המרב תונוכשב

 קהבומכ אצמנ יתיב בשחמ לע תולעב ןיבל תמיוסמ תיתרבח הירוגיטקל תוכייתשה ןיב רשקהו

 .(<.01 ,ת=.30) תיטסיטטס הניחבמ

 תרגסמב השעית יתרבח רובירל יכוניח בושחמ ןיב הקיזה אשונל רתוי תבחרנ תוסחיתה .7
 ,םםטצ, אתטסא 8 5טגעדפתג) וז היגוסב תיפיצפס קסוע רשאו הנכהב תעכ אצמנה רמאמ
 -לת תיריעב ידוסי ךוניחל ףגאה להנמ ,ןמפרוד לאומש רמל הנותנ ונתדות .(עסתססאזא6
 לאינד רמלו ,ןלהל םיאבומה םינותנה חותינ תא םילשהל ונל רשפיאש עויסה לע ,ופי-ביבא
 .הז קרפב םיגצומה תונויערה שוביגל הבושחה ותמורת לע ,יול
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 -יאל וא תיינקל תוביסל רשאב םג םילדבה יופצכ ואצמנ תויתרבחה תוצובקה יתש ןיב

 יתיב בשחמ תיינק-יא ריבסהל וטנ ךומנ ימונוקאויצוס עקרמ םירוהש דועב .תיבל בשחמ תיינק

 יכרצב הזכ בשחמ תיינק קמנל וטנ תוהובגה תוימונוקאויצוסה תובכשב ,תויפסכ תולבגמב

 תא אלמל ידכ התשענ בשחמה תיינק יכ וחוויד תוססובמ תונוכשמ םירוההמ 90% .םירוהה

 ינועט ס"יתבמ םידימלתל םירוההמ 36% ,תאז תמועל ;(הדובעה םוחתב רקיעב) םהלש םהיכרצ

 ברקב .םהידלי יכרצ תא קפסל הדעונ בשחמה תיינק יכ ורפיס יתיב בשחמ היה םתושרבש חופיט

 םידימלתל םירוה ויה 75% ,תוילכלכ תולבגמ בקע יתיב בשחמ ושכר אל םה יכ וחווידש םירוהה

 ויה דבלב 8%-ו ,םייביטרגטניא ס"יתבב ודמלש םידימלתל - 17% ,חופיט ינועט ס"יתבב ודמלש

 .םיססובמ ס"יתבב ודמלש םידימלתל םירוה

 72% :דיתעב בשחמ שוכרל הנווכ לע וחוויד רשא םירוה ברקב ואצמנ םימוד םילדבה

 תוכומנ תוימונוקאויצוס תובכשמ ואב םהידליל המורתכ תידיתעה הינקה תא וריבסהש םירוההמ

 יכרצ קופיסב יתיב בשחמ שוכרל ותנווכ תא קמינש דחא הרוה וליפא היה אל םברקבו) תיסחי

 תוחפ שי תוכומנה תובכשב - ןכ םא תיללכ .הובג ימונוקאויצוס עקרמ 17%-ו (םמצע םירוהה

 לצא ;דליה לע איה הבשחמה ,דיתעב ותיינק תננכותמש וא יתיב בשחמ םייקש הדימבו ,םיבשחמ

 .םירוהה יכרצל םישכרנה םיישיא םיבשחמ רתוי שי תוהובגה תובכשה

 בשחמב שומיש .ב

 לעפומה בשחמב השענה שומישל עגונה לכב םילדבה םילוע תונויארהמו תויפצתהמ

 לוגרתל הנושארבו שארב בשחמה שמשמ ס"היתב לכב יכ ףא - דומילה ינכת תניחבמ .םתרגסמב

 ,תופסונ תוינכתל םג בשחמה לצונמ - םהבש םיססובמב רקיעבו - ס"יתב רפסמב ,ןומיאו

 ס"היתבל האוושהב יכ םירומה יחוויד חותינ הארמ ליבקמב ,הבישחה חותיפ לש דמימ תוללוכה

 ןורתפ לש העפות רתוי תיסחי תחוור חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ולאב ,םיססובמה

 תנבה אללו יארקא ןפואב םיתעל בשחמה לע םישיקמ םידימלת :"תינכט" הרוצב בשחמב םיליגרת

 ןורתפב רתוי םישקתמ ךךומנ ימונוקאויצוס עקרמ םידימלת 18 ןורתפה ירוחאמש לנויצרה

 םילבקמ םניא ףא םיבר םירקמבו ,תיסחי ךורא טסקט תאירק תבייחמ םתנבה רשא ןובשח יליגרת

 :האר ,בשחמה י"ע םיגצומה םיליגרת לש "תינכט"ה םתריתפ תייגוסל הפיקמ תוסחיתהל .8
 .(1986) אתענטת
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 שומישל סחיב תונוש תויתרבח תוצובק ןיב ואצמנש ולא םילדבה תמועל .הז גוסמ םיליגרת ללכ

 יכ ,הלוע יתיב בשחמ םתושרבש תונושה היסולכואה תובכשמ םירוהה יחווידמ ,ס"היבב בשחמב

 ,תאז םע .םידומיל ךרוצל אלו ,םיקחשמ ךרוצל אוה הז בשחמב םידליה םישועש ירקיעה שומישה

 ךומנ ימונוקאויצוס עקרמ םירוהש דועב :םינושה םייתרבחה םידברה ןיב לדבה אצמנ ןאכ םג

 ךכ לע הובג ימונוקאויצוס עקרמ םירוההמ קלח ועיבצה ,םיקחשמ ךרוצל שומישה תא ונייצ

 ,הבישחה חותיפב עייסל תודעונה תונכותב שמתשהל ידכ םג יתיבה בשחמה תא םילצנמ םהידליש

 .הקיטמתמל תומכחותמ תונכות תמגוד

 ,רקחמה ךלהמב אצמנש ףסונ סופד םימלוה םידימלתל םיסחיתמה םיאצממה ,םירוהל רשא

 ימונוקאויצוס עקרמ ואבש ולאמ רתוי הבר הדימב וטנ הובג ימונוקאויצוס עקרמ םירוה ויפל

 חותיפל רתוי תובר תונכות הנבלושת בשחמה עויסב דומילה תוינכתבש ןוצר עיבהל ךומנ

 תוגייתסה ועיבהש םירוהה ללכ ךותמ .ןומיאלו לוגרתל תונכות קר אלו ,בשחמ עדילו הבישחה

 ודמלש םידליל םירוה ויה 80% ,דבלב ןומיאו לוגרתל ירפס-תיבה בשחמב שומישה תלבגהמ

 הרוה היה דחא אל ףאו ,םייביטרגטניא ס"יתבב ודמלש םידליל םירוה - 20% ,םיססובמ ס"יתבב

 .חופיט ןועט ס"יבב דמלש דליל

 רשאכ הנוש יתרבח עקר תולעב תויסולכואל ילאיצנרפיד אוה בשחמב שומישה ןכ םא תיללכ

 .םכחותמ תוחפו תיסחי יקחשמ-ינכט אוה שומישה תיסחי ךומנ עקרמ םיאבה ברקב

 בשחמ עויסב הדימלב םירוהה תוברועמ .ג

 בשחמ עויסב םהידלי תדימלב תונוש היסולכוא תובכשמ םירוה תוברועמל םיעגונה םיאצממ

 ס"היב ןיב םיסחיה לע בשחמה תעפשהב קסעש ,ח"ודה לש יששה קרפב) ליעל רבכ וגצוה ס"היבב

 .דובירה אשונל תיפיצפס םירשקתמה ,םיאצממה ירקיע ןלהל .(ץוח-ימרוג ןיבל

 תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב םידימלת ירוהל האוושהבש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ

 השיגל םיכוז חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב םידימלת ירוה ,תוברועמו תוססובמ

 םיכילהת ינש לש האצות הניה וז הפידע השיג .םהידלי לש בשחמה תוח"ודל רתוי הבר

 תוארל םירומהמ שקבל הלא םירוה רתוי םיטונ ,םירחאה םירוהל האוושהב :הז תא הז םימילשמה

 תוח"ודה תא תוארהל ,םהלש םתמזוימ ,רתוי תיסחי םיטונ הלא ס"יתבב םירומהו ;תוח"ודה תא

 .םירוהל

 בר חכ לע תזמרמ הלא תוח"ודל ךומנ ימונוקאויצוס עקרמ םירוה לש הפידעה םתשיג םאה

 ימונוקאויצוס עקרמ םירוהל האוושהב ,ס"היב לגס םע םהיעגמב הלא תובכשמ םירוה לש רתוי
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 תונויארהמ .בשחמה תוח"ודל סחיה תא ונחתינ תע ונלביק וז הלאשל הבושת ?רתוי חהובג

 ח"ודהמ תמיוסמ תוגייתסה תמייק תוססובמ תונוכשמ םירוה ברקבש ,רבתסמ םינולאשהמו

 .דימלתה לש ותלוכי אולמ תא הנמאנ ףקשמ אוה הדימ וזיאב ,הלאשל רשאב תויהת תולעומו

 תיסחי ,ךכמ האצותכ .חופיט תונועט תונוכשמ םירוה ברקב תוחפ הצופנ תאזכ תוגייתסה

 תובישח בשחמה תוח"ודל סחייל תוססובמ תובכשמ םירוה םיטונ ,חופיט ינועט םידברמ םירוהל

 השיג שקבל תוחפ םיטונ םה עודמ ןיבהל ןתינ הז עקר לעו ,םהידלי לע עדימ רוקמכ התוחפ

 תוארהל תוחפ םיטונ הלא תובכש םיתרשמה ס"יתבב םירומה םג המצע הביס התואמ .חלא תוח"ודל

 םירוה לש תיסחיה םתוגייתסהל םיעדומ םתויהב :תוססובמ תובכשמ םירוהל תוח"וד םתמזויב

 ענכשל ידכ וז היצמרופניא לש החוכב היהי אלו ןכתי יכ ולא םירומ םיכירעמ ,תוח"ודהמ ולא

 רתוי םיבר ןכא םניה בשחמה אשונב םירוהל םירומ ןיב םיעגמה .םתדמע תקדצב םירוהה תא

 תמרות ןכא - םהירשק קודיהב - בשחמה תסנכה לש היופצ יתלבה האצותהו ,הקוצמ תונוכשב

 אלא םירוהה לש םחוכ חרכהב אטבמ וניא הז עגמ - חכל רשא םלוא ,ס"היבב השענל םברקל

 ו ו = ה ה הוה דה דד ה וו .הזככ ותוכמסל היצמיטיגל ןתונו הרומה לש "יעוצקמ"ה וחוכ הארנכ אטבמ אוה ,ךפיהל

* 

 לע ס"היבב בשחמה לש תילאיצנרפידה העפשהל םיעגונה םיאצממה תא תמכסמה הלבט - ןלהל

 :םינוש םייתרבח םידבר

 5 'סמ חול
 םירוהה תוברועמו ,ס"היבבו תיבב בשחמה לוצינ ,יתיב בשחמל השיג

 הנוש יתרבח עקר תולעב תויסולכואב - בשחמ עויסב הדימלב

 ל?םונוקאויצוסה עקרה
 ךומנ הובג םוחתה

 - + תיבב בשחמ םויק-
 + - תויפסכ תולבגמ בקע יתיב בשחמ תיינק-יא-
 - + םירוהה יכרצל יתיב בשחמ תייגק-
 + - םידליה ליבשב יתיב בשחמ תונקל הנווכ-
 תונכות םג ללוכ ס"היבב בשחמב שומישה-

 - + הבישחה חותיפ לש ביכרמ תולעב
 םיליגרת לע הדובעב "ינכט" שומיש-

 + - ס"היבב בשחמב
 + - ךורא טסקט םע ןובשח יליגרת ןורתפב ישוק-
 תובר תונכות לש ןבולישב םירוחהה ןוצר-

 + הבישחה חותיפ לש ביכרמ תוללוכה רתוי
 בשחמב שומישה תלבגהמ םירוהה תוגייתסה-

 + דבלב ןומיאו לוגרתל ירפס-תיבה
 - םיקחשמל קר יתיבה בשחמב שומיש-
 - בשחמה תוח"ודל טירוהה תושיגנ-
 + עדימ רוקמכ תוח"ודהמ םירוהה תוגייתסה-

 תיתרבחה הירוגיטקה לצא הקזח/תחוור הנודינה העפותהש ךכ לע עיבצמ "+" ןמיסה :הרעה)
 (."-" ןמיסה עיפומ היתחתמש וז לצא רשאמ רתוי הבר הדימב הרומאה

 + + ו
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 תוססובמה תובכשה ינב ,חופיטה ינועט םידברהמ םידימלתל תיסחי יכ ,הרומ חולב ןויע

 תיבב בשחמב תומולגה תויורשפאל רשאב רתוי בר עדימ ,יתיב בשחמל רתוי הבר השיגמ םינהנ

 יכ רבתסמ תיללכ .בשחמב שומישה ובוחב ןמוטש תולבגמה יבגל רתוי בר עדימו ,ס"היבבו

 ותואצמיה - התכב הרוקה תניחבמ ,תונוש תויתרבח תובכש ןיב הרורב הרוצב ןיחבמ בשחמה

 הרוקהו ,רתוי תומכחותמ תוינכת לומ ינכט לוגרת - ומצע ידומילה ךילהתב הרוקה ,ויתורטמו

 תיללכה הנומתה .בשחמ יניינעב םירוהו םירומ ןיב ףפור וא קודה עגמ - דיקפתה יפתוש ןיב

 תויסולכואה יתבב בשחמב רתוי םכחותמה שומישהו רתוי הברה ותויזכרמ הניה הלועה

 .תושלחה תויסולכואה תא םיתרשמה רפסה-יתבב בשחמה לש רתוי הבר תויזכרמ לומ ,תוססובמה

 ןיב םילדבהה תניחב ךות םימוחת רפסמל סחייתהל יוארה ןמ ,הלא םיאצממ [ןיבהל תנמ לע

 לע םמצע םידימלתהו םירוהה תושרל דמועה עדיה תניחבמ .תוססובמ יתלבו תוססובמ תויסולכוא

 םינוש עדימ תורוקממ םינהנ םיססובמה םידברהש דועב - םידליה לש םיידומילה םיגשיהה

 בשחמה הווהמ םיססובמ-אלה םידברה ברקב ,הרקבו הכרעהל רתוי הפושח וז היסולכוא תויהב

 לצאש דועב - תונושה תובכשה ינבל םיבושחה סוטטסה ילמס םוחתב .יזכרמו בושח עדימ רוקמ

 -אלה ברקב ,ותחפשמו דליה לש סוטטסה תא םיססבמה םיפסונ םילמסל בשחמה ףרטצמ םיססובמה

 - בשחמה תויזכרמ תניחבמ .הנוכשהו םירוהה ,ס"היב רובע סוטטס למסכ בשחמה ספתנ םיססובמ

 םכחותמ וב השענה שומישהו תיבב רתוי בר םוקמ בשחמה ספות םיססובמה לצאש דועב ,רומאכ

 .רתוי לבגומ וב שומישה ךא ס"היבב רתוי יזכרמ דמעמ בשחמל ןתינ םיססובמ-אלה ברקב ,רתוי

 בשחמהו ,םיבר "םיינרדומ םידוק"ל םיפושח םיססובמה - "תוינרדומ"ל רושקה יתוברתה רושימב

 -אלה רובע ,םתמועל ;ינרדומ באשמ ןמזמ הווהמ - םרובע ידיחיה ינרדומה ילכה וניאש -

 ס"היבב לחה ומיע עגמה ךא - תוינרדומלו היגולונכטל ,םודיקל למס בשחמה הווהמ םיססובמ

 םיססובמה םיריכמ - םידליה תא םדקל ס"היב לש תספתנה ותלוכיב רומאה לכב .תיבב אלו

 םיססובמ-אלה וליאו ,בשחמה אוה םהמ דחאש ,םינוש םיעצמאב ןכ תושעל ס"היב לש ותלוכיב

 םוחתב .םינוש םימוחתב םירופיש תוארהל בשחמה לש ותלוכיל רתוי הבר תובישח םיסחיימ

 הליהקה י"ע "חקופמ"ו ס"היב רקובמ םיססובמה לצא - םידימלתהו םירוהה יניעב ס"היב תוכמס

 ילעב םתויהב ןמוימ שומיש תושעל םירוהה םיעדוי םהבש םינווגמו םינוש םיעצמאב םירוההו

 היצמיטיגל תונקהל בשהמה עייסמ םיטטובמ-אלה ררקב ,םירהמה לש הזל המור יתלכשה עקר

 םיתרשמה ס"היתבבש הדבועה ןויצל היואר הז רשקהבו ,םירומה לש תיעוצקמה םתוכמסל
 7 ב
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 םניה םירומה ס"היתב לכבש תורמל ,הנוש חרואב םירומה םיגהנתמ הנוש עקר תולעב תויסולכוא

 .המוד יתרבח עקר ילעב

 תוחתפתה איה הנכסהו ,דחא ןוויכב וז תא וז תומילשמ ליעל ורכזוהש תורומתה לכ

 חתפ חתפיו םדאה ,טרפה ,דליה תא חיכשי רשא ,תואיצמל ןמאנ וניאש בשחמ לש "סותימ"

 .םייתרבח םירעפ תבחרהל
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 תונקסמו םוכיס :ינימש קרפ

 בשחמה לש יתוברתה יומידה :המדקה .א

 רקחמה .ךוניחה תכרעמל בשחמה תסנכהל םירושקה םייתרבח םיכילהתב דקמתמ הז רקחמ

 ,הארוהה תמר לע בשחמה תעפשהלו בשחמה תסנכהל םירושקה םיידומיל םיכילהתב קסוע וניא

 יבגל תיפיצפס םג) יללכה ידומילה םוחתב וכרענש םיבר םירקחמ .ב"ויכו םידימלתה יגשיה

 .מעב ,םש םירכזואמה םירקחמה תרושו ,1988 ,רשנו ןיסוא :לשמל ,האר - ם"אות תכרעמ

 תועצמאב םידומיל תוינכת תלעפהמ האצותכ םידומילה תמרב םיבר םירופיש לע םידיעמ (6

 כגטדפ :לשמל האר) ידומילה ךילהתל תועגונה תונוש תויעב לע םיעיבצמ תינמז-ובו ,בשחמ

 תועפותב הפיקמ הרוצב וקסע אל הלא םירקחמ .(1987 ,הביטח ,1986 ,אתל1טת ;1986 ,עע תת.

 ונלש וז הדובעו ,ךוניחה תכרעמל םויכ םירדחומה םייגולונכטה םישודיחל תוולינה תויתרבחה

 לש היתונורסחו היתונורתי תא םינחובשמ הז םוחתל םג סחייתהל ךרוצה לע עיבצהל האב

 לש יתרבחה טביהב םג לפטל ךרוצה לע תועיבצמ ונרקחמ תואצות .ס"היבב "תיבשחמה הכיפהמ"ה

 ,תיתרבח בל תמושת םג תוידומילה תויחנהל ליבקמב בלשל ךרוצה לעו ,ס"יתבל םיבשחמ תסנכה

 לע בשחמב שומישה לש ויתוכלשה אשונב הכרעה ירקחמו תוררועתמש תויעב רחא בקעמ הז ללכבו

 .תיתרבח תכרעמכ ס"היב

 תכרעמל בשחמה תסנכה תובקעבש ,ךכ לע םיעיבצמ םימדוקה םיקרפב וגצוהש םיאצממה |

 םייחה ירושימ לכל םיעגונה ,םייתועמשמ םייתרבח םיכילהת רפסה-תיבב םיללוחתמ ךוניחה

 רובענ םרטב .הליהקהו םירוהה ,ץוח ימרוג ,הלהנהה ,םירומה: ,התכה :רפסה-תיבב םייתרבחה

 ,רקחמב ולעש םירחא םיסופדב הרצקב ןודנ ,יתרבחה רושימל םיעגונה םיאצממה חותינל

 סיסבב הרדמעש תיטרואית החנה .ךוניחה םוחתב בשחמב שומישה לש יתוברתה דמימל םירושקה

 דיקפת םייומידה םיקחשמ התרגסמב "תינוגרא תוברת" תלעב תכרעמ ס"היבב התאר יחכונה רקחמה

 םרטבש ,ךכ לע עיבצמ בשחמה יומיד חותינ .(1984 ,5פעצפשצ ;1977 ,אעצמה 8 תסחתא) יזכרמ

 ס"היבב ללוחמ בשחמה 1%.רתויב יבויח יומידמ הנהנ אוה ורקחנש ס"היתבל בשחמה סנכוה

 תא תונשל הרואכל םירומא ויה ולא םיכילהת .יתרבחה רושימב םייתועמשמו םינוש םייוניש

 רתונ בשחמה לש יומידה יכ אצמנ לעופב םלוא .בשחמל סחיב םינושה םימרוגה לש םהיתוסיפת

 .2-ן| 1 םיחפסנ האר .9
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 יכ ,אצמנ לשמל ךכ .שממ לש יוניש לח אל הז יומיד םיביכרמה םינכתב וליפאו ,רתויב יבויח

 ךרענ םהב ס"היתבב בשחמה תלעפה לש (עצוממב יצחו םינש שלש) תיסחי הכורא הפוקת רחאל

 לש םבור בורו ,ס"היבב בשחמה לעפומ וב ןפואהמ ןוצר תועיבש םירוההמ 89% ואטיב ,רקחמה

 תפסוה ךות בשחמב שומישה ףקיהו תדימ תא ביחרהל ועיצה ןודינב םייוניש תכירעב ולגדש ולא

 םניאש םירומה בור ועיבה ,םירוהה ןוצרל הבושתכ וליאכ .בשחמב לוגרת תועשו תועוצקמ

 בשחמה לש ובוליש תורשפאמ דאמ תיבויח וא תיבויח העד (םהמ 72%) הארוהב בשחמב םיעייתסמ

 ,םידומילב - רקיעב ,םינוש םימוחתל םורתל בשחמה לש וחוכבש םירבוס םירקחנה .םהירועישב

 המודרב - יגציההו יתרבחה ,ישיאה רושימב ךכמ תוחפו ,דיתעה םלוע םע רשקבו הקוסעתב

 בשחמה בולישל ליבוהש תוטלחהה תלבק ךילהת תניחב .ס"היבב בשחמה בולישל ועבקנש תורטמל

 ללכ התלע אל :הארוהב בשחמה בולישב םימרוגה לכ וכמת בשחמה תסנכה םרטב יכ ,הרומ ס"היבב

 ירשפאה םדקהב :התיה תמכסומה הבושתהו ,יתמ - קר אלא ,ס"היבל בשחמ סינכהל םאה ,הלאשה

 ,ס"היבל ותסנכה רחאל םג םינושה םימרוגה תא ןייפאל הכישמה בשחמה יפלכ וז השיג .רתויב

 20 תויתרוקב רסוח לש הריוא י"ע תטלשנ תויהל הכישממ בשחמל תיללכה תוסחיתההו

 ךרוצל יתוברתה עקרה לש ותובישחל זמר ?הז יבויח יומיד ןיזמה יתוברתה עקרה והמ

 יכ ריבסמה ,(1984ג:23-24) םססאתעא לש וירבדב אוצמל ןתינ בשחמה לש יבויחה ויומיד תנבה

 םהיתונורתיל תורורב תויודעמ העבנ אל ב"הראב ךוניחה תכרעמל םיבשחמ לש תיביסמה הרידחה

 םיבשחמב שומישב ינקירמאה רוביצה הליגש יללכה ןינעהמ אלא ס"היבב הדימלהו הארוהה םוחתב

 ןיא" ס"היבב םיבשחמה לש תימואתפה םתעפוה רואל רשאו ,םיידסומ םימושיי לש בחר ןווגימב

 ,רבתסמ הלא םירבדמ .(24 .מע) "יכוניחה םכרעל לנויצר חתפתהל לחה ישוקב ךאש עיתפמ הז

 עודמ - רתוי יללכ ןפואבו ,בחרנ ףקיהב םיבשחמ םישכרנ ךוניחה תכרעמב עודמ ןיבהל ידכש

 םירושקה םיישעמ םילוקיש ןוחבל קיפסמ הז ןיא ,ךכ לכ תיבויח הניה בשחמל תוסחיתהה

 םייתוברתה םימרוגה תא חתנל יוארה ןמ אלא ,תויכוניח תורטמ םודיקל תחכומה םתלעותל

 .תיבויחה תוסחיתהה ירוחאמ םידמועה

 םלועב ספתנ אוה הזכש רותבו ,תמדקתמה היגולונכטה לש קהבומה הגיצנ וניה בשחמה

 םינעוטש יפכו ,דבלב ךוניחה םוחתל ינייפוא וניא בשחמה יפלכ תויתרוקבה רדעיה .0

 וא תנגרואמ היציזופוא םוש החמצ אל ,ב"הראל םסחייתהב (1988:238) אעזאש 8 1תססאס

 םייחה-ימוחת לש םבושחימ תא תומדקמה תועונתל דגנ-לקשמ הווהתש תיתוהמ הביטנרטלא
 .םינושה
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 -לא הדיעצ םעו דיתעה םע רשקתמ בשחמה .היצזינרדומהו המדיקה לש טלובה הגיצנכ ינרדומה

 הכירד הנתשמו ימניר םלועבו ,הווהב ,םוקמב הכירד - ושוריפ בשחמ רדעיה .דיתעה רבע

 ."רגפל" - בשחמ רדעיה ,"ןמזה םע דועצל" ועמשמ בשחמ .רבעה לא הכילה חעמשמ םוקמב

 רבע-לא ,הנושארבו שארב ,ןווכמ ותויהב ,ךוניחה םוחתב תדחוימ תועמשמ תעדונ הלא תוסיפתל

 - דיתעהמ קלח הווהמה - בשחמה ספתנ הז ןבומב .דיתעה תארקל הנכה - ותרטמו ,דיתעה

 .המידק ודיעצמכו ךוניחל םיאתמכ

 - "ךבוסמ" ,"בכרומ" ,"םכחותמ"כ ויומידב םג ץוענ בשחמה יפלכ תויתרוקב רדעיה

 הסיפתמ האצותה ."הלוגס ידיחי" תלחנ וניהש - עדי ,בר עדי תשרוד וילע הטילשש ,רישכמכ

 םיחוודמ םמצע םישמתשמהש - רתויב םייתועמשמ םיתעל - םייתרבח םייונישמ תומלעתה הניה וז

 .תואיצמהמ םיתעל קתונמה םייבשחמ םייומידו םילמס םלוע תיינבו ,םהילע םיעירתמ םימעפלו

 בשחמה תסנכה תובקעב וללוחתהש תורומתה עקרב דמוע בשחמה לש יתוברתה ויופיד

 ס"היבב ושחרתהש םייתרבחה םיכילהתל תוסחיתה ךות ,ןלהל תונודינ ולא תורומת .ס"היבל

 תוצובק ןיב תויתרבח תויונושו ךוניחה תכרעמ בושחמ ןיבש הקיזלו ץוח-ימרוג םע וירשקבו

 .יתרבח ןויווש-יאו ןויווש יסופד לש בולישל תורשקתמה - תויונוש ,תונוש היסולכוא

 תויתרבח תועפשה .ב

 תיתרבח תכרעמ הווהמ ס"היבש ,התיה רקחמה לש תיזכרמה תיטרואיתה אצומה תדוקנ

 תכרעמלו םמצע ןיבל םניב היביכרמ ןיב םיימניד ןילמוג-ירשק םילהנתמ התרגסמב ,החותפ

 םאתהב .(1985 ,עצתמת ;1978 ,800000א) תינוציחה התביבס ןיבל הדיחיכ תכרעמה ןיבו ,הלוכ

 תיתרבח הניחבמ עיפשת תכרעמל - בשחמה - שדח ביכרמ לש ותסינכש ,וניפיצ וז דוסי תחנהל

 םיללוחתמ ס"היבל בשחמה תסנכה תובקעב יכ אצמנ ,הרעשהל םאתהב ,ןכאו .םיביכרמה רתי לע

 ידמימ לכ תא ללוכה הפקיהו האצמנש תיתרבחה העפשהה תמצוע םלוא .םירורב םייתרבח םיכילהת

 שומישהש הדבועה חכונל דחוימב ,העיתפמ הרוצב םיבחרנ םניה ,ס"היב לש יתרבחה םלועה

 דע העש ןב לוגרתבו דומיל תועוצקמ 2-ב כ"רדב םכתסמו רתויב לבגומ וקדבנש ס"היתבב בשחמב

 .דבלב עובשל יצחו העש

 םיידומילה םיכילהתה ידכ ךות תיתרבח עיפשהל בשחמה לש וחוכ תניחבמ המוד היפיצ

 ם"אות תכרעמב שומישה לע םינושארה םיחווידה דחאב - ךכ תורישי אל יכ םא - העבוה

 הארוהה םוחתב בשחמה לש ומושייב םינומט םירבחמה תעדלש תונורתיה תגצה תרגסמב .לארשיב



72 

 םיקיזמה םייתרבח םיכילהת לטבמ בשחמהש ,הנעטה התלעוה ,(1979 ,רשנו ןיסוא) הדימלהו

 ילאודריבידניא ןפואב דבוע דימלת לכ" :תובושח תויכוניח תורטמב זכרתהל רשפאמו םידומילל

 -ינב םע תדמתמ תורחת אללו םידומילל וירבח דצמ הערפה אלל ,בשחמה לא ותורשקתה ןמזב

 םירחא םידימלתש שושחל ילבמ ,ותומדקתהל דיחיה דעה אוה ומצע דימלתה . . . . ותתיכ

 ,עדימ תרבעה לש םייטרדנטסה םיטקפסאב לפטמ בשחמהו תויה . . . . ויתואיגשל וגעלי

 ". . . . וידימלת םע ישונאהו ישיאה עגמה תא ריבגהל הרומה לוכי ,הכרעהו הקידב ,לוגרת

 תכל תוקיחרמ ןה ונרקחמב ולגתנש תויתרבחה תואצותה - םלואו .(1979:96 ,רשנו ןיסוא)

 .ןתוקהבומו ןפקיהב רתוי

 הכיפהמ"ל "תיבשחמ הכיפהמ"מ חתפתהל יושעש יוניש לש ותישאר לע םידמלמ וניאצממ

 השדח הכרעהו לוגרת תטיש רמאל רתוי ןוכנ ילואו - השדח הארוה תטיש תסנכה ."תיתרבח

 לע םידמלמ ונרקחמ יאצממ .רחאל ס"היב תא השוע - דדובה דימלתה שמתשמ וב בשחמ תועצמאב

 ירושימב - תוינוויכ-דח דימת אל ,ןלהל חתוניש יפכ יכ םא - תורורב תויתרבח תואצות

 יפתוש ןיב םיסחיה לש םייתרבחה םיטביהב - רקיעב ,תירפס תיבה תכרעמה לש םינושה הלועפה

 -תיב ץוח םיפוגו םירוה ,להנמ ,םירומ ,םהירומו םידימלת ,םידימלת :הלא םע הלא דיקפתה

 םידימלת ןיב תידדה האוושהו תורחת ענומ וניא בשחמה דומילה רדחבש רבתסמ ,תיללכ .םיירפס

 שחרתמ ,הבורמ הדימב .םתוהמב "םיינכט" םיקוסיעמ תונפתהל הרומל רשפאמ וניאו םמצע ןיבל

 תא לצנל שרדנ אוה ,םיינכט םיאשונב לפטל שרדנ בשחמה רדחב הרומה ,ךכמ ךפיהה אקווד

 תויומכב רבודמש רחאמו ,ול הצוחמ ןהו בשחמה רדחב ןה בשחמה י"ע הקפוהש היצמרופניאה

 .ונמזמ רכינ קלח עבות ולוצינ - עדימ לש תולודג

 בקעמו הרקב ילככ םינוש םימרוג שמשמ תוח"וד תרוצב עיפומהו בשחמהמ קפומה עדימה

 ךרדב "שפנ לכל הווש" ,הנבהל תיסחי לק וניה בתכב ח"ודה .ס"היבבו התכב שחרתמה רחא

 דח הכרעה רישכמכ םהילא ספתיהל "םיכשומ"ו םמצע דעב םירבדמ םיירפסמה םינותנה ,ותביתכ

 יפלכ :תינוויכ-תלת הלועפ לש יפוא תוח"ודב שומישה אשונ תכרעמה תומר לכב .ןוכנו יעמשמ

 רחא בקוע הרומה) רתוי ךומנה גרדב בצמה לע חוקיפ תורטמל םישמשמ תוח"ודה - הטמ

 - םידדצל ,(םילהנמהו ס"היתב לע חקפמ ךוניחה דרשמ ,םירומה לע חקפמ להנמה ,םידימלתה

 - בתכב תוח"וד אלל - םימייקמ םידימלתה) תישיאניב האוושה ךרוצל םילצונמ תוח"ודה

 יכסמ ג"ע םיעיפומה םינוש םינותנל תיביטקיבוסה םתונשרפ תועצמאב תוישיאניב תואוושה

 גרדה תא םישמשמ תוח"ודה - הלעמ יפלכו ,(תוליבקמה תותכל םמצע םיוושמ םירומ ;בשחמה
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 רושימב רקיעב אצמנ הזכ שומיש) וילעמש גרדה ינפב יבויח רואב ומצע גיצהל ידכ ךומנה

 ןיב םירשקב - רתוי תטלוב הרוצבו ,ךוניחה דרשמ ןיבל ס"היב להנמו הרומה ןיב םיסחיה

 תוכזל סרטניא שי ס"היבלש ךא וילעמש ילמרופה גרדב אצמנ וניאש ץוח-םרוג ןיבל ס"היב

 םישרתה תועצמאב המגדהל םינתינ עדימ תמירז לש הלא םיכילהת .(םירוהה :ותלועפ ףותישב

 :ןלהלש

 םירוה

 הרוצב אל רסמנ ס"היבב וא התכב שחרתמה לע לבקתנש בושמה תַע ,רבעב בצמל דוגינב

 ,םדי לע רחבנש ןמזב - םילהנמהו םירומה - םמצע ןינעה ילעב י"ע ילולימ ןפואב ,תפטוש

 םיסרטניא לוטנו יביטקיבואכ ספתנה םרוגב ורוקמש ףטוש יתומכ עדימ בשחמה תוח"וד םיקפסמ

 ,היתותלדו התכה תוריק י"ע "ןגומ" הרומה היה רבעבש ,הרומה - ךכו .בשחמה :םיישיא

 ירימ ,עובש ידימ ,בשחמה תסינכ תובקעב ,התע םיפשחנ ,וירעשו ס"היב תומוח י"ע - להנמהו

 ינפמ הליעי הנגה דוע םיקפסמ םה ןיאו וצרפנ ס"היבו התכה תולובג .העש ידימ םיתעלו ,םוי

 ,םיתימע-םירומ - םירחא םידיקפת ילעבל ותרבעה ינפמו םכותב שחרתמה לע עדימ תמירז

 .םינוש ץוח-ימרוגו םירוהה ,הלהנהה

 איבמ תיסחי םידדובה תועוצקמבו תיסחי רצקה ןמזב בשחמ תועצמאב לוגרתה ,דועו תאז

 ימרוג ןיבל ס"היב ןיבש םירשקבו ס"היב ךותב םייתרבחה םיסחיה ךרעמב םייתועמשמ םייונישל
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 לש םתשגדה םע שלחנ ותדובעב יטקדידה-יגוגדפה דצהש - הרומה לש דיקפתה תרדגה הנתשמ :ץוח

 ,םירוהל ס"היב ןיבו םידימלתל הרומה ןיב םישדח ךוכיח ידקומ םירצונ ,םיינכט םיטביה

 םרוג ףרטצמ ,ס"היבב תיסחי הובג סוטטסמ כ"רדב הנהנה "בושחמ זכר" לש שדח דיקפת ףסוותמ

 לע ץיפשמל ךפוה השעמלו הבר תיעוצקמ הכרעהל הכוזש - בשחמה תכרעמ תא ץיפמה ףוגה - שדח

 ,ותארוה תואצות ךירעי דציכ ,דמלי רציכ ,דמלי המ ,דמלי ימ - תיכוניחה היצאוטיסה תיברמ

 האב ס"היבב השענב תימוקמה תושרה לשו בשחמה תכרעמ תא ץיפמהו םזויה םרוגה לש םתוברועמ

 םייעוצקמה םירשקל עגונה לכב ךוניחה דרשמ לש ודמעמ תויזכרמב תמיוסמ הדיריל דומצב

 תירפס-תיב תואיצמ תרצונ בשחמה תסנכה תובקעבש ,רמאלו םכסל ןתינ .ס"היב םע םייבשחמה

 - תינוציחה התביבס ןיבל וז תכרעמ ןיבש םיסחיבו ס"היב תכרעמ יביכרמ לכב תאטבתמה ,השדח

 .יחכונה רקחמה סיסבב הדמעש החנהל םאתהב

 דח דימת הניא ס"היב לע בשחמה לש תיתרבחה ותעפשהש ,ךכ לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ

 :וז העפשה םינתממ םיתעלו םיקזחמ םיתעלש ,םינתשמ רפסמ לש םכוויתב תעצבתמ איהו תינוויכ

 בשחמהמ םיקיפמו הדובעב םיזכורמ תוחפ ,בשחמב םהיגשיהב םישייבתמ וללה ,םישלחה םידימלתל

 המ ןיב רעפה רקיע .רתוי הבר תויתורחת םילגמ רשא ,םיינוניבהו םיקזחה רשאמ תלעות תוחפ

 לצא - תוחפו ,םישלחהו םיקזחה םידימלתה לצא אטבתמ בשחמב לגרותמש המ ןיבל התכב דמלנש

 .םיינוניבה

 ףסונב .דמולה טרפה לע תודקמתמה תוטישל רקיעב תילטנורפ הארוהמ תרבוע הארוהה .הצובקכ

 םירומהמ קלח .הז רבעמב הבר תובישח הרומה קתוול ,הרומה טקונ הב הארוהה תטישל

 הארוה לש בוליש ףידעהלו בשחמה רדחב השענב םיברועמ תוחפ תויהל םיטונ םיקיתווה

 תעדונ תפסונ העפשה ."תורוהט" תוילאודיבידניא הארוה תוטיש ינפ לע תינטרפ םע תילטנורפ

 ,יעבט ןפואב ,האיבמ בשחמב שומישב םילהנמו םירומ לש תמדוק תוסנתה .בשחמב שומישה ךשמל

 .תוח"ודב םיעיפומש יפכ םידימלתה יגשיהל רתוי הבר תוסחיתהלו בשחמב רתוי הבר תוברועמל

 לש רתי לוצינל ךילומ להנמה לש יזוכרמ רתוי ןונגס .ס"היבב לוהינה ןונגס אוה םהב

 יגשיה יעצוממ תאוושה ךות ,םירומה לע תורמ תלטהו חוקיפ ,הרקב תורטמל בשחמה תוח"וד

 היסולכואה לש יתרבחה עקרה - וניה םירושימ רפסמב עיפשמה ףסונ םרוג .ולאל ולא םידימלתה
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 :םינוש םיליפורפ ינש הז רשקהב טטרשל ןתינ תיללכ .ס"היב תרשמש

 בשחמה רדחב רתוי םייתורחת םידימלתה ,תושלח תוצובקמ םידימלת םירקבמ םהב ס"יתבב

 ןיב רתוי תוושמו בשחמב הדובעה תעב רתוי תועייסמ תורומה ,בשחמב םתמר תא רתוי םיעדויו

 תורומה רתוי תובר ולא ס"יתבב .הליבקמה התכה לש ולאלו ןהלש ןהיתותכב בשחמב םהיגשיה

 יכו הליגרה התכב שחרתמל האוושהב בשחמה רדחב השענה לע רתוי בר עדימ להנמל יכ תורבוסש

 םיתרשמה ס"יתבב .םידומילה בצמ תא ךירעהל נ"מע בשחמב םיגשיהה לע רתוי ךמתסמ להנמה

 םורתל בשחמה לש ותלוכיל רתוי הבר הכרעה םירוהה םיעיבמ סוטטס-תוכומנ תויסולכוא

 רתוי םהב ץופנו ,םהידלי לש בשחמה תוח"ודל רתוי הבר השיגמ םינהנ ,םינוש םימוחתב

 .םירוהה םע ויעגמ תעב םיירפס-תיב םיבאשמבכ בשחמ תוח"ודב ס"היב לגס השועש שומישה

 .םיבשחמ תסנכהב תומידק תימוקמה תושרה תנתונ הלא ס"יתבל

 תוחפו בשחמה רדחב םייתורחת תוחפ םידימלתה ,תוססובמ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבב

 ןיב תוושמ תוחפו בשחמב הדובעה תעב םהל תועייסמ תוחפ תורומה ,בשחמב םתמר תא םיעדוי

 .הליבקמה התכה לש ולאל ןתתיכ לש בשחמה תוח"וד תא תוושמ תוחפ םג ןהו ,בשחמב םהיגשיה

 ,הליגרה התכב ללוחתמה תמועל בשחמב שחרתמה לע רתוי בר עדימ להנמלש תורובס תורומ תוחפ

 .םידומילה בצמ תא ךירעהל ידכ בשחמב םיגשיהה לע רקיעב ךמתסמ להנמהש העדב תורומ תוחפו

 תוחפ םישקבמ םהו םינוש םימוחתב םורתל בשחמה לש ותלוכיל הכרעה תוחפ םיעיבמ םירוהה

 לגסה המצע הביס התואמ .הז ילכ לש ויתולבגמל רתוי םיעדומ םתויהב ,בשחמ תוח"וד תוארל

 .םירוהה םע ויעגמ תעב םיירפס-תיב םיבאשמבכ שומיש תוחפ תוח"ודב השוע הלא ס"יתבב

 .תיסחי רחואמ בלשב םיבשחמ תסנכהב ךומתל תימוקמה תושרה הטונ הלא ס"יתבב

 ןה ס"היב לש יתרבחה ומלוע לע בשחמה לש תויתרבחה ויתועפשה יכ רמאל שי םוכיסל

 לגס ינייפאמל ,םהיתותכב םידימלתה לש ידומילה םוקימל םאתהב תונתשמ ךא [ןתוהמב תויללכ

 .ס"היב תרשמ ןתוא תויסולכואה לש יתרבחה םוקימל םאתהבו הלהנהה ןונגסו הארוהה

 קתפמתל לש ונוזח םשגתה אל ןיידע יכ ףאש ,ךכ לע וניאצממ םיעיבצמ ,ןכ םא ,תיללכ

 ושומישב וליפא - התע רבכ בשחמה איבה ,בשחמה ןדיעב רפס-יתב אלל ךוניח רבדב (1980:177)

 ויתועפשה לש םכסמ חותינ .םייקה רפסה-תיב לש ותומד יונישל - ןומיאו לוגרתל לבגומה

 הדימבש םיכילהתב הוולמ ס"היבל בשחמה תסנכה יכ ,דמלמ ס"היב לע בשחמה לש תויתרבחה

 םיכילהת הב םישגרומ ךא ,תילאוריבידניא רתוי תישענ הדימלה :הז תא הז םירתוס תמיוסמ

 םדודיב תנכסבו םיקזחה םידימלתה ןיב תויתורחתהו תויגשיהה תרבגהב םיאטבתמה םייתרבח
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 תמגור תועפות תוקזחתמ לבא ,תינטרפ רתוי תישענ הארוהה ;םישלחה םידימלתה לש יתרבחה

 םילטומה הרקבהו חוקיפה יעצמא םיקדהתמו םמצע ןיבל םירומה ןיב תמייקתמה םיגשיה תאוושה

 תרדגהב יונישמ האצותכ תמיוסמ הדימב םיעגפנ ודמעמו הרומה תוכמס ;הלהנהה י"ע םירומה לע

 ויתוח"ודו בשחמה תפדעהמ האצותכו יטרקורויב רתויו ילנויספורפ תוחפ השענש ודיקפת

 - םיטומו םייביטקיבוסל םיבשחנה וינויצו הרומה ינפ-לע םינמיהמו םייביטקיבואכ םיספתנה

 םהל תוארהל םאה הטלחהה תא הרומה ידיב ריתוהל םירוהה םינכומ כ"רדב תאז םע םלוא

 חוקיפה קזחתמ ;"ףילחת ןיא הרומל"ש הנעטה עמשיהל הכישממ תיתרהצהה המרב תוחפלו ,תוח"וד

 תורשפא תפסוותמ לבא ,םירוהה תליהקמו תילמרופה תכרעמהמ ץוח-ימרוג י"ע ס"היב לע לטומה

 -תיב םיבאשמבכ ויתוח"ודבו בשחמב שומיש ךות ושילחהלו הז חוקיפ לע היצלופינמ תושעל

 .םיירפס

 איבמ - הדיחא הארוה תטיש קפסל היה רומאש - בשחמה יכ ,םידמלמ הלא םירתוס םיכילהת

 רתויב םיקהבומה וייוטיבמ דחאש ,ןוויגב אקווד םינייפאתמה םיבר םיטנמלא ס"היבל ומיע

 הנקסמה .הנוש ימונוקאויצוס עקרמ תויסולכוא םיתרשמה ס"יתב ןיב ואצמנש םילדבהב ףקתשמ

 טרפב םייגוגדפ-םייגולונכט םישודיח ויהיש לככ םיבושחש ,הניה הז חותינמ הלועה תיללכה

 םדא ינב לש םהישעמו םהיתונוצר ירפ הניה לעופב םלוצינ ךרד ,ללכב םייכוניח םישורדיחו

 .םדי לע תעפשומו םהילע העיפשמה תיתרבח תרגסמב םילעופה

 דובירו בושחמ .ג

 תסנכה ןיבש רשקה תייגוס תא ףיקמ ןפואב קדב אל םג ןכ לעו ןווכתנ אל יחכונה רקחמה

 םיספתנה ,םיגשיה - תונוש תובכש ינב לש םיידומילה םהיגשיה ןיבל ךוניחה תכרעמל םיבשחמ

 םע .הבחרה הרבחב ןויווש-יאו ןויווש יסופד תודוא תולאש לע םיזמרמכ ךוניח ירקחמב כ"רדב

 ןתינ ,םידימלתה יגשיה לע בשחמה תעפשהל אקווד םיסחייתמ םניאש ונינותנ חותינמ ,תאז

 תיללכ ןכש ,ידובירה םלועל ןה ףא תורשקתמה תונוש תויתרבח תובכש ןיב תויונוש לע דומלל

 תדמעב חופיטה תונועט תובכשה תויוצמ ,היסולכואה לש םיססובמה םידברל האוושהב יכ אצמנ

 יפואלו ,ס"היבבו תיבב בשחמה לוצינל ,יתיב בשחמל השיגל עגונה לכב תמיוסמ תותיחנ

 דוע ןוכנ בשחמה לש םכחותמהו םדקתמה ,ינרדומה יומידה .בשחמב שומישב םירוהה תוברועמ

 .םירחא םיינרדומ םיבאשמ תורסחה תוכומנה תובכשה יבגל רתוי

 ןהיפ לע רשא ,תיעוצקמה תורפסב תוחוורה תוסיפת הלאש ןמיסב םידימעמ ולא םיאצממ
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 ,ץפחהתספ ;19848 ,םתסאטאת לש םהינויד תא לשמל האר) םייתרבח םירעפ רשגל בשחמה,לש וחוכב

 םיבשחמ ויהי היסולכואב תושלחה תובכשלש לככ ,ולא תופקשה יפל .(1984 ,[טעטאממתס 4

 החנה תדמוע וז השיג לש הדוסיב .תוקזחה תובכשה ןיבל ןניב רעפה ןטקי ךכ ,רתוי םיבר

 ,היסולכואה תובכש ןיב םירעפה לדוג לע תורישי עיפשמה יולת יתלב הנתשמ בשחמב האורה

 ךרוצה לע םיזמרמ ,תאז תמועל ,יחכונה רקחמה יאצממ .יתרבחה דובירה הנבמ לע - ונייה

 .יתרבחה ןויוושה םוחתב בשחמה אלממש דיקפתל רושקה לכב הנוש דוסי תחנה לש התבצהב

 הנתשמ אלא ,ידובירה הנבמה לע עיפשמה יולת יתלב הנתשמ הווהמ וניא בשחמהש ,הניה ונתנעט

 תא תבאוש דובירל בשחמה ןיב הקיזל וז השדח השיג 21 הז הנבמ י"ע עפשומ רשא יולת

 היגולויצוסב הזיחא ןהל תונוק תונורחאה םינשב רשא תוינאירבוו-ואינ תוסיפתמ היתורוקמ

 תכרעמ יכ ןעוטה ,(1973) םסטפס1פמט אוה ולא תוסיפתל תודוסיה יחינממ דחא .ךוניחה לש

 םהל תרזוע וז ךרדבו ,םיהובגה תודמעמה לש םתוברת (תטפתספטסע10א) רוצישל תשמשמ ךוניחה

 ךרדבו ילכלכ ןוה רובצל םילוכי םדא ינבש יפכ ,היידרוב יפ לע .םתונוילע ךשמה תא חיטבהל

 סטתעטתתמ) יתוברת ןוה רובצל םה םילגוסמ ךכ ,ורפשל ףא וא יתרבחה םדמעמ תא רמשל וז

 יתוברת ןוה דמוע דליה תושרלש לככ .הובגה דמעמה לש תופקשהו תוסיפת - רמולכ ,(סגפזזגת

 גפוס הובגה דמעמה ןבש רחאמ ;ךוניחה תכרעמב חילצהל וייוכיס םירבוג ךכ %,רתוי בר

 לש יתרבחה םדמעמ תא רמשל וייוכיס ,יתוברת ןוה לש רתוי םיבר םיבאשמ תיתרבחה ותביבסמ

 .ךומנה דמעמה ןב לש ולאמ םיהובג םניה ורפשל ףא וא וירוה

 םכחותמו יתרקוי רישכמכ ותסיפתו דיתעבו הווהב הדובעה קושב בשחמה לש ותובישח

 .בושחו שדח יתוברת ןוהל דיתעב ךופהל בשחמב הטילשה היושע רתויו רתויש ,ךכ לע תועיבצמ

 עקר ינב רשאכ ,היסולכואה ברקב תילאיצנרפיד הרוצב קלוחמ הז באשמ יכ םידמלמ וניאצממ

 תובכשה ינב רשאמ תוחפ וב םיקיזחמ ךא רתוי ותוא םיכירעמ ךומנ ימונוקאויצוס

 לע םתוטלתשה תדימל םאתהב ידובירה הנבמה ינפ לע עונל םייושע רחא וא הז טרפ םנמא .1
 ךכיפלו הפקיהב תלבגומ הניה וזכ תיתרבח תועינ םלוא ,בשחמה ביבס זכורמה יתוברתה [ןוהה
 תיטרואיתה השיגה פ"ע - עפשומ רשא ,יללכה ידובירה הנבמב תורומתל איבהל החוכב ןיא
 אוה ידובירה הנבמה ךכיפל .רתוי םיפיקמו םייסיסב םיכילהתמ קר - ונחותינ תא החנמה
 ,ךשמהב ןעטנש יפכ .יולתה הנתשמה הניהש ,בשחמה לע הטילשה לע עיפשמה יולת יתלבה הנתשמה
 לש ומוקמ תא ףקשי הבר הרימבש בושח יתוברת ןוהל בשחמה לע הטילשה ךפהית דיתעבש רשפא

 הרושק בשחמ לע הטילש יכ ,רמאל אהי ןתינ הזכ בצמבו ,יתרבחה סוטטסה םלוס ינפ לע םדאה
 עבקית זא םג ,תאז םע .יולת יתלב הנתשמ הווהמ המצעלשכ איה יכ דע ידובירה הנבמל כ"כ
 םאתהב אלא רחא וא חז טרפ לש םיישיאה וינייפאמ פ"ע אל הז יתוברת ןוה לע תוטלתשהה
 לש ותודסמתה העיגה אל ןיידע יחכונה בלשב ,םוקמ לכמ .טרפ ותוא לש תידמעמה ותוכייתשהל
 .יולת הנתשמ תקזחב הניה וילע הטילשה ןכלו ,הזכ בצמל בשחמה
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22 
 םייתרבח םירעפ לש םתבחרהל ףאו םרומישל ליבוהל לולע הז בצמ לש ורומיש .תוססובמה

 .םיםייק

 לש ומלועב םיירשפא םייתרבח םייוניש לע תיללכ הרעשה ותחתמאבשכ ךרדל אצי הז רקחמ

 ונאצמ .הששוא תיללכה ונתרעשה .בשחמב לוגרת תועצמאב לודג-אל ידומיל יוניש ץמיאש ס"היב

 תואצות .תיתרבחה תכרעמה יביכרמ לכב םייוניש וב וללוחתה ס"היבל בשחמה תסנכה תובקעב יכ

 הארוהה לגס ינייפאמב ,לוהינה ןונגסב הזמ הז םינוש ס"יתבב ואצמנ ולא תויתרבח

 דצמ תדחוימ תוסחיתה תוכירצמ ולא תויוחתפתה .םתיסולכוא לש םייתרבחה םיביכרמבו

 תוסחיתהו הנתשמ תיתרבח תכרעמכ ס"היבל תוסחיתה - תירפס-תיבה תכרעמה לע םידקפומה

 .תדחוימ בל-תמושת תוכירצמהו וניאצמממ תוזמרנה תוידוביר תויעבל

 יבגל עדיל עגונה לכב יכ רמאל לכונ (1962) םתמאאפצשדא לש תיגשומה תרגסמב שמתשנ םא .2
 םיקפסמ רשא םינכתב קפתסהל םישלח םידברמ םידלי םיטונ ,לעופב וב השענה שומישלו בשחמה
 יתלבו תיביספ הרוצב הבגהו תוארוה תלבק - דבלב (תספדתזסעשפ 0008₪8) "םילבגומ םינפצ"
 םינפצ"ב םג ךא םילבגומ םינפצב םג םישמתשמ תוססובמ תובכשמ םידליש דועב - תיביסקלפר
 .תיביסקלפרו תיביטקא הבגהו תוארוה ןתמ - (עתתמסתתעמס סספשפ) "םיחתופמ
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 13 "סט15ט81 :6270006510ת 8ת8 506181 10070086510ת". ?ק. 71-112 1ת 4.

 םצסחב (66.), %םס0ח106026, 200608510ת 8ת6 081ם5ט781 0ת8תַאקַס. 00:

 ךץימצנ 600% .
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 0ש6א107, א.

 107 50610107 8ת6 40467ת 57856₪8 16027. 46 011++8, 69 167807 :

. 11411--2-005166 

.5 28071618 , 68022611 

 100 "60 םקט.61-88818866 1תפמעט65ם10ת 1ת 66₪68510מ: 2885, קע6860585 4

 +טשטע6". 2. 89-98 1ם 08166: ). )!םםהסאפ (66.), [(סם860 סע ו69818ת? 6

 00 םקטש6ע'8 1₪ק866 סם 5001657. 1806%80ת: 0תבטסת1סַץ ק:688 01 [1881881ק1 .

 68207861, 11תת608 .

 18 "ססםקטפ6ע8  קצסקת66ק , 800 6א2671660: ג 1 ק6ת826601צ6".

 סטזת8ה1 0% 506181 188ש868 40,3 (7811):

 כהה21207 , 18008 א.

 15 "806181 3610266 8ת6 6ת6 806181 1₪ק8688 01 60קשס6ע 66תמ01087". 1

.4 :(22620) 66,1 008256717 561066 

 קבצ13, 28ת, 5ם1סםס %1םמ6ע, 1::16 21ת%618061ת 6 028ת8 תסקס6צ

 106 0036:צ8510ת8 1ת 562001 00מקטססע תססמפ. 161088100: 069868760 6

 +0 1התסצבהם1סת 1ת 268685102, 1ם6 160769 0ת1צ62815ע 01 6088100

 קטפ1168610ת %0. 111, 1טפטפסמס 6.

 סת6ץ108, 1שטעשעמ 1., 9סשפעס ב. 8 הת ךסמ םתהתהפנסו

 160 ₪416 סצשע 886ת1ת6: 16 ?סחסע 01+ 1טמהת 1השט161ס0ת 8ת6 2אק6ת6186 1ם 6

 עלה 0+ םתש 00 םקטס6ע. \6א 10ע%א: ?ע60₪

, 08718 

 18 "\6ה16ש1תפ 6ףט1םק". 00 םקטט1תפ 1686ה67 11,8: 1

 0016071ת8, 2116ת 8ת6 01םמ 8

 +026|- "0:88ם128010881 8טזט1צ81 א1ם 1 1תטס1צ6ם0ת5: 16 קע1תס1ק8'81
 ססמ1תק

 6116ת08" (1ת ק-6ק8:8510מ) .

 8ש1צ8 , 8

 16 60₪ק₪667-289866 77865166 1ת (ץוספ6 ('704%4): 2ק68098 8ת4 0681161068 -

 גת םתתתסקז8קת16 55067. 1ת6 ?1תת88 58ק1ע 06ת56ע 10% 676100, 1

 הצבצ 0ת1צ6:5187, 2186₪8810ת 78262 %א0. 7-86, 1טתפ
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 מש1צ8 , א1ע8ה, ת1תה 5תק1תבה 8הם6 28צ10 \בהצסת

 10 "0סשקט<6ת-ם8ת8266 קע860166 - 2116088 סת 1תפס1ש6810ת81 ₪6%ת048 8ם6 סת

 5686267 8600010ם". 16806ת1תק הת6 1686ת0ת 20068510ת 1.

 1800, 0-21ם .

 13 אס4618 0% 506181 0062. 2810 1160, 6811+07ת18: 850101 1.

 א11תַקא, תסס תש לט2התת6 1860ת0

 1%\=-08 "ךג6 ם0211128610ת 0+ 8פטקקסעמ +02 60₪20567128510ת: 16 2016 1

 60₪ק0667128%10הת ם₪06₪6ת68". 506181 ?20016₪9 35,3 (1טת6):

 טג11%, 18008 .

 13 "57לתסת6818 0+ 26868206 סת 60מק0585 58866 1ה95706010". 1

 1681678ת1כק 41,1: 1.

 11606 ע8ק ,

 18 "קסט16ץ 1ם 60םקטפססע 60068510מ". 00םקטס1תק 10686ת0ע 11,8: 4.

 16צז , 28ת161, 28צ16 אהצסת 8ם6 ת1תמ 8

 +סע6ה- "00םקטספע8 8ת6 םתהש 61888: 00₪205678 8ת6 806181 1ת60081167 1ת 1
 סס מ ת2

 500018" (1ם קע6ק818ת10ם) .

 ןומתתת61 חה, 1

 12 ₪88878 סת םת6 506101087 0% /תס0ח16686. [0ת60ת: 200016026 8 תק8ְת

 67ץ6ע, 1סתת %. 8ת6 218ת תסטהת

 17 "ךת565150%510ת811260 0228ת128010ת8: ?ס0ע₪841 8סעט6פטת6 88 םעטג 84

 60:6ת0םֶל '. 1₪67168ת .סטעתתה1 0% 506101087 83,2 (956200260ת): 4

 קבקסעס, 56ץמסטע

 100 אגת485ס02עמ5: 0ת6"116ת, 00₪ק0ס0ת8, 86 2ס0אח6ת+01 10088. (6ח 10ע6: 6

. 300% 

%% |, 2828085 

 11 מש 506181 5506. \6ח 1סעא: 7266

 קבע5611, 011?08ת6 100208 הת6 7656ע ₪. 000%90ם, ץ.

 17 "א16:ס60הקה660ח9 הת4 61ו56 61"208תק 8620015: ₪00068510ה81 1ההסטהט10ת חב

 806181 6ק70406510ת". 50610108 01+ 26008010ת 00,2 (קע11): 4%.



8 

 581סמםסמ ) 0877161 8הת6 2.8. ק6ץ%18

 16 7ך+-8ת8%62 0+ 600קת1שב1טש 5%1118 +20₪ ?:סקצהםמ1תק: תסת בת סא? 0ם15 סע

 60 םמטת168510ת 8 00 םקטס6ע 2686876ב 1ת 2060ש68810ת, 161 גצץ1צ 0ה1צ6ת891סל)

 תסקסעתש %0. 2, ?60תטפעו 4.

 5ה61תַקס10 , א8עסת) ]הת בשא1תפ 8ם6 6ץתפתג8 (ה8ע

 18 "'ך'ם ₪ג6 םת1תא186, ץסט'ע6 םם6 ₪ץע188': 1ה6 1תש6:86510ת 01 ₪66תתס 108

 8הת6 םת6 806181 1116 01 61888200₪8". 10שעת81 0% 506181 1880608 3

.1 :(811) 

 560870, 018ת .

 100 "766גם01087 : 168818ב סע מםסתפס6ז7" 7ק. 145-155 1ת 081ם67 1. הטתסשפ

 (60.), !1סת856ע סע [168818ת? 1ת6 00חקטס6ע'8 1₪ק868 סת 50061007. 800:

 סח1ץ62ע8167 22688 05 1

 57 56 , ץסםְץ

 18 "קז8ש68 0% ם68ת1הק: 16 ע8810ת81167 1ת 0-28ת188010ת81 60100768". 8

4 :27,828 5061010168 

 ץץ108 )| 111188 3.

 15 "ךה6 0:88ת12851081 85506 םטת6 01 86 86001". \חתטה1 ת6%16ש +

14 :11 506101087 

 ג6סתססת ) אסצססת% |

 18 67562ת65168 סע 00ם5701 הת 00ש₪תטת168510ת 1ת םה6 ת1מ81 הת6ש 6

 1ה6ה1תם6. 6א 70עא: 1.1.7. 4
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 1 חפסנ

 הארוהב בשחמה םושיי תורסמ

 בולישב םידעיו תורטמ רפסמ ועבקנ 1.1.88 ךיראתמ תוברתהו ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחב

 ,הדימלו הארוה יכילה רופיש ,םיידומילה םיגשיהה רופישב עויס :ידוסיה ס"היבב בשחמה

 תמדקתמ היגולונכט םע םיימוי-םוי הדובע ילגרהל תועדומ תריצי ,הנוגראו התכה הנבמ רופיש

 יללכה) ירפס-תיבה להנימה רופיש ,הדימלהו הארוהה ךילהת לש יעבט קלחל בשחמה תכיפה י"ע

 ןיבל םניב ,םירימלתה ברקב הלועפה ףותיש תרבגהו ,הבישח ירשכ חותיפב עויס ,(יגוגדפהו

 .(6 .םע ,181 ףיעס ,א1988 ,תוברתהו ךוניחה דרשמ) הליהקה ןיבל ס"היב ןיבו ,םירומה

 היגולונכטל זכרמה ,לשמל ךכ .םירחא םימרוג םעטמ םימוסרפב םג תועיפומ תומוד תורטמ

 דימלת לכל . . . תרשפאמ" וז תכרעמ יכ ןעוט ,ם"אות תכרעמ תא ץיפמה ,(ח"טמ) תיכוניח

 היגולונכטל זכרמה) "רמלנה אשונב ויגשיה רופיש ךות ,ותלוכיו ותמר יפ-לע דומלל

 ןיסוא) ם"אותב שומישה תודוא ומסרופש םינושארה םירמאמה דחאב .(1986/7:11 ,תיכוניח

 ." :דחוימ ןפואב םורתל בשחמה לגוסמ םירבחמה ירבדל םהב םימוחת רפסמ וראות (1979 ,רשנו

 (א) :םימילשמ םירושימ ינשב הארוהה ךילהתב עייסל לכויש ןפואב בשחמ תנכתל רשפא . .

 דחוימב םימאתומה ,לוגרתו ידומיל רמוח דימלת לכל שיגהל לוכי בשחמה :דימלתה רושימב

 ךילהתב דימלת לכ לש ובצמ לע קייודמ חוויד קפסל לוכי בשחמה :הרומה רושימב (ב) .ויכרצל

 תכרעמ תלעפהב ךרענש ןושאר יוסינ לע רשנו ןיסוא וחוויד םרמאמב .(95 .מע) "הדימלה

 והשמ חדינו ןטק בושייל האיבה ם"אות תכרעמ" :ורפיסו ,ץראה םורדב חותיפ תרייעב ם"אות

 םישודיחבו תורתומב םיליגר םניאש ,םירוהו םירומ ,םידימלת .לודגה םלועה תריואמ

 סחי .תונוליוו םיחיטשב תרפורמו תגזוממ בשחמ תדבעמב ימוימוי תוריש םילבקמ ,םימכחותמ

 תובישח הבר המכ דע םיחיכומ ,תכעוד הניאש ,הברה םתובהלתהו תכרעמל םידימלתה לש דובכה

 לש ןתלעפה תא םג תוחנמ וללה תודמעהמ קלח .(1979:107 ,רשנו ןיסוא) "םהיניעב תכרעמה

 בשחמ עויס) ל"םס תכרעמ ,לשמל ךכ .הארוהה םוחתב ץראב תומשוימה תורחא בשחמ תוכרעמ

 יפל םדקתהל דימלת לכל תרשפאמו דימלת לכל רשפאה לככ תמאתומה הארוהב תלגוד" (הארוהל

 לש םיידומילה םיגשיהב םודיק :ןה ל"מס לש תופסונ תורהצומ תורטמ . . .. ותלוכי

 תוכיא תא רפשל הרומה לשו תוידומיל תולטמ עצבל דימלתה לש היצביטומה תרבגה ;דימלתה

 ךילהתב הרומה תוברועמ תרבגה ;הרומל הבישח ילכ ןתמ ידי-לע הארוהה רופיש ;הארוהה

 ןהו רימלתה לש ןה ימצעה יומידה תאלעה ;ךוניחה תכרעמב הקימניד תריצי וז ךרדבו ,הדימלה

 .(1983:17 ,'תושו סיוויד) "הרומה לש
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 2 חפסנ

 רפסה-תיבל בשחמ תסנכהל ליבוהש תוטלחהה תלבק ךילהת

 התסנכהל המזויה םינייאורמה ירבדלש ,בשחמ תכרעמ התיה רקחמב וללכנש ס"היתב בורב

 14 ךותמ 2-ל .םימרוגה לכ לש תיללכ הכימתל התכזו תימוקמה תושרה דצמ כ"רדב האב ס"היבל

 בשחמב שומישה תגהנה .םירחא ס"יתב לש םיבשחמב ושמתשה םהו ,םהלשמ בשחמ היה אל ס"היתב

 היה אל םייביצקת םילוקישמש ,היריעה לש תיללכ תוינידממ קלחכ ונינפל הגצוה ס"היתבב

 ןיב ,העבק ךכיפלו תחא הנועבו תעב המוחתבש ס"היתב לכל םיבשחמ תסנכה רשאל התורשפאב

 רקיעב םינכושהו חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה רפס-יתבל הליחת וסנכוי םיבשחמש ,רתיה

 םיאבה םידימלת םידמול םהב ס"יתבל - ןכמ-רחאל קרו ,ריעה לש תוימורדה היתונוכשב

 לדוג היה ףסונ ןוירטירק .תוינופצה תונוכשב דחוימב תוררוגתמה תוססובמ תויסולכואמ

 רקיעבו - ס"היתבמ קלחב .םינטק ס"יתב ינפל בשחמה תא ולביק םילודג ס"יתב :ס"היב

 ס"היב ליעפה םיתיעלו ,בשחמ םהילא סינכהל התואנ היריעהש דע ןמז ךרא - םהבש "םיינופצ"ב

 םיגרדל היריעב תונפל הצלאנש ,הרפיס תולהנמה תחא .ןינעה תא זרזל נ"מע היריעה לע םיצחל

 םה ףא וכמתש םירוהה תא ברעל - ףסונבו ,םיבשחמה תקולח לע םידקפומה םידיקפה לעמש

 .בשחמה תסנכה הבכעתה ,תססובמ היסולכוא תרשמה ,רחא ס"יבב םג .ס"היבל בשחמ תסנכהב

 אל דוע עודמ - לע ונרביד .אשונב םינויד ומייק םירומהו םירוהה" :תוהמאה תחא הרפיס

 ימונוקאויצוסה סוטטסה ללגב הזש ונל ורמא .םינורחא ותוא לבקנ עודמו ,בשחמה תא ונלביק

 תלהנמ ."היריעה לש תויופידעה רדסב ןורחאה םוקמב ונייה ונחנא ןכל ,הנוכשה לש הובגה

 .וניכיח םינש .בשחמה תא ונלביקש דע 'םד ונקרי'" :הרפיס תססובמ הנוכשב ןכושה ס"יב

 םיסחיתמה םינותנה חותינמ הלוע הנוש הנומת ."'תנמש' םתא ,ססובמ רוזיאב םתא :ונל ורמא

 היריעל ותונפבש רפיס וללה ס"היתבמ דחא להנמ .חופיט תונועט תויסולכוא םיתרשמה ס"יתבל

 ,הםגיטס תלטומ הנוכשה לעש ןועיטב רתיה ןיב שמתשה אוה ,בשחמה תלבק תא זרזל ןויסנב

 יומיד תא רפשל ןויסנ םע בשחמה תסנכה הרשקתה רחא ס"יבב םג .םורתל בשחמה יושע התקיחמלש

 לע המגיטס התיה" ,ס"היבב םירוהה דעו שאר-תבשוי הרפיס ,"בשחמה עיגהש ינפל" :חנוכשה

 סממ היה ס"היבב בצמה ןמז ותואב .םמצעב םירבד תושעל וחילצי אל םהש ,הנוכשה יבשות

 .תרושקתה יעצמאל סנכנו תסנכב ןוידל אשונל ךפה הז .וניגפהו וננולתה םירוהה .הירורעש

 שדחמ-ןוגראמ קלח היה בשחמה .םירומה ,םירוהה ,היריעה - בשחמה לע זא וטילחה דחיב םלוכ
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 תוינושארה תואצוהה תא הנמימ ,תונוכשה םוקיש טקיורפ תרגסמב ,היריעה .ס"היב לש ללוכ

 ךוניחה תדעו" :הפיסוה ס"יב ותואב ונייאורש תורחאה תוהמאה תחא ."ס"היבל בשחמה תסנכהל

 םג םירבח הנוכשה לש ךוניחה תדעווב .ח"טממ םישנאה תאו םירוהה תא הגימזה הנוכשה לש

 ."ךוניחה דרשמ לשו היריעה לש םיגיצנ

 דרשמב זוחמ תלהנמ .ס"היבל בשחמ תסנכהב וכמת םימרוגה לכש ,ררבתמ תונויארהמ

 דרשמ יבגל .ס"היבל בשחמ תסנכהל רדגנתה ס"יבב הארוהה לגסש הרק אל םלועמ" :הרפיס ךוניחה

 םג .ס"יתבל בשחמ תסנכהל רשקב וילא ונפוהש תושקבהמ 100%-ל בורק רשיא דרשמה - ךוניחה

 תעדל" :תצקמב תחדובמ המינב הפיסוהו ,תנייאורמה הנעט ,"אשונל ודגנתה אל םלועמ םירוהה

 לכ" :הרפיס ס"היתבמ רחא תלהנמ ."םיבשחמ םע ךוניח אוה רתויב בוטה ךוניחה ,םירוהה

 הצר ךוניחה דרשמ םג .יאדווב - היריעה .[ס"היבל בשחמה תסנכה] דעב דאמ ויה םידדצה

 עויסב הארוה ס"היבב גיהנהל ןויערהש ,ורפיס ס"היתב ילהנמ ראש םג ."בשחמה תא לבקנש

 ברסל היה לוכי ס"היב" :ךכל ןיינעמ קומינ התלעה תולהנמה תחאו ,תיללכ הכימתל הכז בשחמ

 םישמתשמ םירחא ס"יתבשכ בשחמ םע דומלל אל ונמצעל תושרהל ונלוכי אל לבא ,בשחמ לבקל

 :בשחמה תלבקל ליבוהש ךילהתב קלח ללכ לטנ אל ס"היב השעמלש ,הרפיס תרחא תלהנמ ."וב

 הפיסוה ,"לבא .בשחמ לבקל םירומא ונחנאש תועדוה ונלביק - אלא ,בשחמ שקיב אל ס"היב"

 ."לבקל םישקבמ ונייה - בשחמ םילבקמ ונייה אל םא" ,תלהנמה

 ,הלאשה ןוידל ללכ התלע אל הרקמ םושב טעמכש ,אוה רקחמה עיבצמ וילע ףסונ אצממ

 אל ס"היב תמרבו ,ח"טמ לש ם"אות תכרעמב הרחב היריעה .ס"היבב גהנות בשחמ תכרעמ וזיא

 דהחאב םירוהה דעו שאר-תבשוי הרפיס ,"ןותנכ הז תא ונלביק" .הטלחהה לע םירוערע ועמשנ

 אל ס"היב ינפל" :הפיסוה ס"יב תלהנמ ."אשונה תא ונקדב אל ,תעד לוקיש היה אל" ,ס"היתבמ

 תא לבקל ס"יב תלהנמ הבריס דחא הרקמב קר ."וחזו - ם"אות קר .תורחא תוביטנרטלא וגצוה

 , .ם"אות תא היתחת הפידעהו ,(ךוניחה דרשמ י"ע) הל העצוהש תכרעמה

 ברקב םימיוסמ תוששח םיתיעל וררועתה ,בשחמה לש בורקה ואוב לע רשבתה ס"היבש רחאל

 תפלחה (א :םיאבה םימוחתל רקיעב ועגנ םירומה תוששחש ,הלוע תונויארהמ .הארוה לגסמ קלח

 םידימלת לש םהיגשיה תפישח (ג ,בשחמה תועצמאב םירומ ןיב האוושה (ב ,בשחמה י"ע הרומה

 איה הרפס-תיבב בשחמב שומישה גהנוה םרטב יכ ,הרפיס תולהנמה תחא .בשחמה י"ע םיבוט-אל

 תוליחתמ ןהש ינפל תורומה תא עיגרמ התאשכ" :הפיסוהו ,ןעיגרהלו תורומה םע חחושל הגאד

 תא םישאת אל הרומה ,רמולכ .תיביטקיבוא רתוי הרוצב תלהנתמ הדובעה זא ,בשחמב דובעל
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 תגהנה תארקל תוששח וררועתה םהב םירקמה לכב ,םוקמ לכמ ."תואצותל תיארחא איהש המצע

 תא םעמעל ידכ םהב היה אלו ,דבלב םילקכ הלא תוששח וראות ,ס"היבב בשחמ עויסב הארוהה

 .בשחמה םע הדובעה תליחתל היפיצה תא התווילש תיללכה תובהלתהה תריוא

 יניע דגנל יכ ,םידמלמ ס"היבל ותסנכה םרטב בשחמה יומידל םיעגונה םיאצממה :םוכיס

 :ס"היבב הארוהה ךילהתב בשחמה םושייב תורטמ רפסמ ודמע אשונל םירושקה םינושה םיםרוגה

 םלועב דימלתה לש ותובלתשה תלקה ,םידימלתה ןיב תונושה תשגדה ,םיידומילה םיגשיהה רופיש

 ךילהת רחא תקיודמ הרוצב בוקעל תכרעמל תורשפא תיינקה ,תושידח תויגולונכטו םיבשחמ יוור

 םידימלתה ,הליהקה לש ימצעה יומידה תאלעהו ,תושלחכ תורדגומה תויסולכוא חופיט ,הדימלה

 יפוא תולעב תורטמ לע - תוחפו ,םיידומיל םידעי לע שגדה רקיע םשוה יללכ ןפואב .םירומהו

 הכימתל הכז הארוהה תרגסמב בשחמב שומיש גיהנהל ןויערה יכ ,אצמנ כ"ומכ .ישיאו יתרבח

 ובייח םלוכ - היריעהו ךוניחה דרשמ ,םירוהה ,םירומה ,הלהנהה .ורקחנש ס"היתב לכב תיללכ

 םירומהמ קלח לצא םהב םירקמ םתואב רשאכ ,ותמשגהמ תובהלתה ועיבה ףא םקלחו ,ןויערה תא

 יפלכ תיללכה תיבויחה השיגה תרגסמב הרחמ-דע וגגופתה םה ,ןודינב םימיוסמ תוששח וררועתה

 אלא ,ס"היבל בשחמ סינכהל םאה ,הלאשה תישממ הרוצב ןוידל ללכ התלע אל הרקמ םושב .בשחמה

 אל בשחמה תסנכה םרטב .רשפאה לככ הז דעומ םידקהל םיקחוד םלוכשכ ,בשחמה סנכוי יתמ - קר

 הרוצב המיאתמ בשחמ תכרעמ וזיא - ןכ םאו ,ץוחנ ןכא בשחמה םאה ,הלאשה הקמועל הקדבנ

 .יפיצפסה ס"היב לש םיידוחיה םיכרצל תיברימה



 7ת6 סק1ם10מ 60מקטס6ע'8פ ש86ת8 בהצ6 01 18 הקק68ת8 ם0 26 1817 קספ101%6, המ
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 ססםקטססע ₪18ם8 26 8916 םס 486626886 8006181 01828118168 8הת6 6צסת 61101ת886 םתסמ

 8150865262, 286 066ת 8תהסחת 60 ל6 6822078860. 7₪ץ0ת6ת₪026, 60ת081מ 8

 1ת6168%666 לעץ 5218 268068176ת 8422685 5288, 88 8 684016 01 םתש6 קתעסהסתפ
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 ב6 1878611 616268877 8620018, םג6 60םק0606ת 188 8 818ת11+168ת%6 הת6 666

 806181 1ת+106ת66, 6צ6ם םס םת6 קס1תפ 0% 6ההתק1תש םג6 65176 86ת8'001 1

 6ת82ע8606ע. 1ת6 6א266866 1ת616886 1ת 60 שקשססעת ₪86 88 862001 1ת שת6 1₪םשע6 - 0%5ת
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 6ת18 1ה+186ת066. 1267610706, 16 8608 טזקסתמ ם0 6אק8ת6 6ת6 1ה76895188510ת 1תשםס 6
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 ס0ת061-8תם6-61861ק11ת6 קעסק16₪8 ת6601ש6 ע61861צ61צ ₪ס0ע6 85006ם010ת 85 םת6 ס0 67

 18ל, 8ת6 קאהצפ 0% ם₪ת6 ם686ת0678 16061 10688 ק6780ת81 26820281011158ץ 10 סת 1

 קעס668868 2618866 ₪0 םתס1ע 80ש00ם88. 0)ת8ת8ש68 1תם םת6 2018610ת8 8מסתק 8000 %
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 ץ620268 ₪866 +0ת םת6 קטזקס868 01 םטסטה1 602281180ם המסת 0086ת6עת8 8ת0 518ה06ת1ת8
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 7ךת6 קטפקספ6 0% םה6 ת6868ע6ב 18 ₪0 6א8₪1ת6 806181 85260668 618066 ם0 86

 1תפצס4ט6םגסת 0% 60₪2₪662ת8 1תטס םג6 66₪068510ת81 87956₪. 726 ע686876ב 88 66מ
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 תספס "14617 ₪880 60םקטטשע 87806 1ת 1818611 810606ה587ץ 8620018. 46 םת6 516 6

 ץ+686876ת ח88 0877166 006, םתש 8620018 1ת61₪666 +4ת 15 6088158806 2598 0 1

 קצ1םהצק 8620018 1ת םתה6 7161-גטצצ 8768 טפ1תפ 1041. 7מ6 0868 תהצש 00 46
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 86066ם68' קאע6תספ ; 2) 1תס67צ16%8 - ט1%ת 120 קת1ת61ק818, 60שקטססתמת 39,

 0680ת6ע8 שפ1ת8 8תם64 תספ שפ1תַק 104, 80ש006תשם8' קהעסתמפ ), 011161818 01 םתס /1ת155ְץ
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 8הת6 הקקתסא1ם85617 500 800406תשם8, שפה 8001610ת8] 02802ט8510ת8 60ת06₪6806 8% ע6ק018ע

 61889ץ00₪5 8ת6 0טת1ת8 8260181 0608810ה8 800ת 88 5686ת078'י'

 ךמ6 26868ע6ת 1+1ת01ת88 8םסטח 5286 םת6 60₪ק2₪56-'8 1ת570680810ת 1םףםס 8

 סצ1ם8 הפסטס 8070181 טהקת6016860 806181 0106068. 1ם 86ת681, 6ת6 806181 <0716 +

 ע016 קהצפת6ע8 85 86ת001 6ת8תַק6, 6ם6 86ת8'001 8006181 ק0טת487168 6אק8ת0, 8הח6 6

 הע6 1ה6168510ת8 0+ 812ת1+168תש ₪8670806181 1ת+1₪6ת668 1ת םם6 51616 05 1

 858:11168610ת.

 טשצ%ת1ם םת6 86001 עסטת48הע168, םתסע6 18 הת 1ת6ת06886 1ם 86ת16%0מ20ת%-פ66א1תש

 ס6ההט1סת 8הת6 1ת 600265666 ק8%56עתפ החסתק 80ש606ת58, 810ת8 <15ת 8 807688 [ם

 1017160881 1687ה1תק. 1ה676 18 8 6ת8םַפַפ 1ם םת6 606+1ת1510ת 05 6 ם08667' 5

 טת16ת 881תפ8 עספת ק0168810ת81 8הת6 סט680678016 10886768 88 םתש צסזק 8806 1.
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